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ἘΠΞΕΒΙΌΩ 
ΤῊΝ ἘΘΟΟΙΕΕΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ἨΙΒΤΟΒΥ 

ΨΙΤΗ ΑΝ ἘΝΟΙΙΒῊ ΤΗΑΝΒΙΙΑΤΙΟΝ ΒΥ͂ [,α «ες 

7. ΕΞ 1, ΟΥΤΟΌΝ, Ὁ. 
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Η. 7. ΓΑΥΝΙΙ, 1)..Ὁ. 1μττ.}Ὁ. 
ΕΟΒΜΕΒΙΥ͂ ΡΒΟΕΈΒΞΒΟΒ, ΟΥ̓́ ἘΟΘΟΙΈΒΙΑΒΤΤΟΑΙ, ἨΙΒΤΟΒΥ͂ 

ΙΝ ΤῊΝ ὑΝΙΨΝΕΒΒΙΤῪ ΟΕ ὉΌΒΙΩΝ 

ΙΝ ΤΟ ΟΙΜΕΒ 

ΙΠ 

ΓΠΟΝΡΟΝ 

ΨΙΠΠΙΑΜ ΗΒΙΝΕΜΑΝΝ [1010 

ΘΟΑΜΒΒΙΡΟΘΕῈ, ΜΑΒΒΑΟΘΗΓΒΕΤΥΒ 

ΗΑΒΝΑΒῸ ΟὈΝΙΝΕΕΒΙΤῪ ΡΒΕΒΒ5 
ΜΟΜΧΙΠΙ 

ν...} 





ΡΒΕΒΆΑΟΘΕΙ͂, 

ΤῊΕΞ Ρύγροβα οὗ ἐπΐβ ργεΐδοβ 1β ἴο Ἔχρυθ85 ΤΥ ὙγϑΥΤα 

ἐῃδηκ8 ἰοὸ Ῥυοΐθββου Οὐ]έοῃ ἔου το] ανίηρ' τα οὗ {ῃ6 
ἤδανυ Ὀυτάδηῃ οὗὨ δὴ ὈΠΠΘΟΘΘΒΑΥΎῪ ἰδϑῖς. 1 νγ88 }π5ὲ 

Ὀδρὶπηΐπρ ὑπ ὑγαπβιδἰΐοη οὗ Βοοκβ ΝἹ ἐο Χ οὗ {π6 
οοϊοδιαδέϊοαϊ Ηϊδίογῳ οὗ Ἐ“αβο ῖαβ, τυ ἢΙοἢ σγεσα ἴο 6 

οἴΠδ βεοοπᾶ νοϊσσηβ ἰῃ ὑπῃ6 Το Ὁ ΟἸδββίοαὶ ΓἰΌγΑΥΥ, 
γΒ6η ἴΠ6 οοτηρ]εθῖα ὑγδηβαἰΐοη οὗ ἰῃ6 016. νγ88 

ἰββιιθα Ὀγ Ῥγοΐεββουβ Πᾶν]οῦ πα Ου]ΐοη. 

τ νὰβ αὖ οποα ορνίουβ ὑμαὺ ἕο αὐξοιηρὺ δηοίῃου 
νΘΥβίο ΡΔΥ8116] ἴο ὑποῖν Ἔχ ]θηδ γαπάουϊηρ νου] 

θ6 δῇ ὑποοιηρθηβαίθα νγαβϑῖθ οὗἨ ἐΐϊηθ; δῃᾷ 1 ἅτ 
τηοϑὺ οργαϊθι]! ἴο Ῥυγοΐδδβου Ου]ζοη ἔοσ γἱϑ]αΐηρ ἴο 

ΤΩΥ ἀὑτραπὶ τοαπαϑὺ ὑπαὺ μ6 ἰαῖκα ονϑὺ ὑπδ ργεραγδ- 
ἰοῦ οὗ {Π6 βεοοπᾶ νοϊυτηθ. Ηἰβ5 στυδοίοιβ δϑβϑηΐ 

ἢδ5 τε]ενβα τὴς ποτα σθοἢ ἐο1] δηᾶ ν}1}]} ΒῈ ἃ θεπεῆὶ 
ἴο 411 ψῆο βἐυᾶν Επβεθίαβ. 

ΚΙΆΒΟΡΡ ΤΑΚΕ. 

ΤῊ Εαϊΐουβ νυ ῖβῃ ἕο δβχρύβϑβ ὑμεὶν βίποογα ἐΠδΉκ5 
ἴο ὑΠ6 Βοοϊδῦγ ον ἔῃ Ῥγοιηοίίοῃ οἵ (τ βἐϊαη Κπον- 
Ἰεᾶρε ἔον. ὑπεὶγ Κίπα ρϑυτηϊβϑίοη ἴο ἀ86 {Π6 ἅθονε 
ὑγδηβ]αὐΐοη, ν Β] 6 ἢ 15 ἐπεὶν σοργτῖρ ῦ. 
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ΤῊΕ ἘΟΟΙΕΒΘΙΑΒΤΊΟΑΙ, 

ΗΙΘΒΤΟΒΥ ΟΕ ΕὔΞ9ΕΒΙΓΞ 

ΜΟΙ, 1 Β 



ϑ 
Τάδε καὶ ἡ 5’ περιέχει βίβλος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 

ἱστορίας 

Α Περὶ τοῦ κατὰ Σευῆρον διωγμοῦ. 
Β Περὶ τῆς ᾿Ωριγένους ᾿ ἐκ παιδὸς ἀσκήσεως. 
ἣν Ὡς κομιδῇ νέος ὧν τὸν Χριστοῦ λόγον 

ἐπρέσβευεν. 
Δ Ὅσοι δι᾿ αὐτοῦ κἀτηχηϑέ προήχθησαν 

μάρτυρες. 

Η Περὶ τοῦ τολμηθέντος ᾿Ωριγένει. 
Θ Περὶ τῶν κατὰ Νάρκισσον παραδόξων. 
Ἵ Περὶ τῶν ἐν ἹἹεροσολύμοις ἐπισκόπων. 
ΙΑ Περὶ ᾿Αλεξάνδρου. 
ΙΒ Περὶ Σεραπίωνος καὶ τῶν φερομένων αὐτοῦ 

λόγων. 
ΙΓ Περὶ τῶν Κλήμεντος συγγραμμάτων. 
ΙΔ ὋὉπόσων ἐμνημόνευσε γραφῶν. 
ΙΕ Περὶ Ἣρακλᾶ. 
Ις Ὅπως Ὠριγένης περὶ τὰς θείας γραφὰς 

᾽ ͵ὔ 

ἐσπουδάκει. 



ΓΟΟΝΤΕΝΊΤΊΘ ΟΕ ΒΟΟΚ Υἱ 

1116 διφιί Βοοῖ: οΥ ἐλο Βοοϊοοιαοίϊοαὶ Π δέον 
οοπέαϊη ἐδ6 ἠοϊἰογυῖγρ : 

Οπ {πα ρεγυβθουξίοη ὑπο. ϑθνουιβ. 

. Οπ ΟΥρϑη ̓Β ὑγαϊπίπο ἔγουα θουΠοοά. 

. ον δε 5εὺ [ουΐῃ {π6 νοτγᾶ οἵ Ο(ῃγθὺ ἤθη 
αὐ γουηρ,. 

Ηον τοδὴν οὗ ἐποβα ἱπϑιίγαοϊθα Ὀν Πίτα 
ψεῦ οἰοναϊεα ἴο ὑπὸ γὰηκ οὗ τηᾶυῦγυϑ. 

. Ου Ροϊαγηΐδθηϑ. 

. Οχ ΟἸειαθηῦ π6 ΑἸθχαπάτνίδη. 

. Οὐ ΨΧ0685, ἃ νυϊζεν. 

. Οἡ ΟΥροη 5 γϑ8ἢ δοῦ. 
. Οπ {Π6 τηΐγϑο! 5 οὗ Ναγοίβϑιιϑ, 

. Οχ {Π6 ὈΙΒΠΟΡ5 αὖ «Θυβ]θ, 

. Οπ ΑἸδχδπάου. 

. Οἡ δεούδρίοῃ δπᾶ ἢΠίβ οχίδηϊ ψνουκβ. 
. Οπ {πΠ6 ἐγϑαίβαϑ οἵ (]ειηθηΐ. 

. Υ̓Βαῦ Βουγίρῦατοβ μῈ τηθηϊοποϑά. 

. Οὐ Ηδρυϑδο]85. 

. ον Οτΐίρϑη ἰαρουτβα αὖ [Π6 αἰνίης βουῖρ- 
ἴ1 68. 
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ΓΙ Εἰ ΟἿ κι ΞΙ ΕΠ ΕῚ 

53: "Ὁ 

ΠΕΡΙ 5ΞΙρι 5 Βα 
ἱ 

δ ΟἹ 

ὃ» 

ΕΠΞΕΒΙΌΒ 

Περὶ Συμμάχου τοῦ ἑρμηνέως. 

Περὶ ᾿Αμβροσίου. 

Ὅσα περὶ ᾿Ωριγένους μνημονεύεται. 
Ὅσοι τῶν τηνικάδε φέρονται λόγοι. 
Ὅσοι κατὰ τούσδε ἐπίσκοποι ἐγνωρίζοντο. 

Ὅσα τῶν ἹἹππολύτου εἰς ἡμᾶς ἦλθεν. 
᾿ “- 3 ,ὔ “- " « “-“" Περὶ τῆς Ὠριγένους σπουδῆς καὶ ὡς τοῦ 

3 “ , 2 ’ὔ ἐκκλησιατικοῦ πρεσβείου ἠξιώθη. 

Τίνα ἐπὶ τῆς ᾿Αλεξανδρείας ἐξηγήσατο. 
; Ὅπως τῶν ἐνδιαθήκων γραφῶν ἐμνημό- 

νευσεν. 
Ὅπως αὐτὸν ἑώρων οἱ ἐπίσκοποι. 
Ὡς Ἡρακλᾶς τὴν ᾿Αλεξανδρέων ἐπισκοπὴν 

διεδέξατο. 
Περὶ τοῦ κατὰ Μαξιμῖνον διωγμοῦ. 
Περὶ Φαβιανοῦ ὡς Ῥωμαίων ἐπίσκοπος ἐκ 

θεοῦ παραδόξως ἀνεδείχθη. 

Ὅσοι γεγόνασιν ᾿Ωριγένους φοιτηταί. 

Περὶ ᾿Αφρικανοῦ. 
Τίνα - Ὠριγένης ἐν Καισαρείᾳ τῆς ἴ[αλαι- 

στίνης ἐξηγήσατο. 
Περὶ τῆς Βηρύλλου παρατροπῆς. 

Τὰ κατὰ Φίλιππον. 
Ὥς Διονύσιος ἫἩ ρακλᾶᾷ τὴν ἐπισκοπὴν δι- 

εδέξατο. 
Ὅσα ἄλλα ἐσπούδαστο τῷ ᾿Ωριγένει. 



ἘΘΟΙ ΕΒΤΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΝΙ. ΟΟΝΤΕΝΝΤΘ 

ΧΥΤΙ. 
ΧΥΤΙ. 
ΧΙΧ. 

ΧΧ, 

ΧΧΙ. 

ΧΧΙ]. 
ΧΧΠ]. 

ΧΧΙΨΝ. 
ΧΧΥ. 

ΧΧΥΙ. 
ΧΧΥΊΙ. 

ΧΧΥΠΙ. 
ΧΧΙΧ, 

ΧΧΧ. 
ΧΧΧΙ, 

ΧΧΧΙΠΙ. 

ΧΧΧΠΙΠΠΙ. 
ΧΧΧΙΨ. 
ΧΧΧΥ. 

ΧΧΧΥ.. 

Οπ ϑυτητηδοῆα5 ἐπ6 ὑγαπβ]αἴου. 
Οπ Αταρτοβα. 
Ὑνπαῦ ὑβίηρβ αὐ τηθηὐοηθα σοποουΠίηρ' 

Οτίρϑη. 
ὙΥμαῦ θοοῖκα οὗ ὑπθ σπθῃ οὗ ὑπαὶ ἀδὺ δῖ 

αχίδηϊ. 

ὙΥαὖ ὈΙβῃορβ5 ψγούε γνγ6}] Κπονγῃ ἴῃ ἐπα ἐϊπιθ 
οὔ {πε686 Ῥθυύβοῃβ. 

ὙΥΠαῦ νγουῖκκβ οὗ ΗἹρροϊγίιβ Πᾶνε γεδοῃθά υ8. 
Οη Οὐρθηβ Ζ68], δῃᾷ ον ἢ6 νγᾶβ 

ἀδοιηθα ψουτῆγ οὗ ἐπε ργεβρυίογαϊα ἴῃ 
1ῃ6 Ομυτοῇ. 

ΤῊΘ οοτημηθηΐαγίθβ ἢ6 τοὺ αὖ ΑἸοχαπάτίδ. 
Ηον ἢδ τηθηϊοπθά ἐπ (ὐδποπίοαὶ ϑουὶρ- 

ἔυγ7 65. 

Ηον {πε Ὀΐβμορβ γεργαβα Πΐτη. 
Ηον Ηδρυϑο]αβ ϑποοθοαθα ἴο ἐπ6 δρίβοοραῖθ 

οὔ ἔπε ΑἸθχδπάγίδηβ. 
Οπ {πε ρευββουϊξίοι ἀπᾶάθυ Μαχίτηΐη. 
Οπ Ἑδβρίαη, ον ἢθ6 νγᾶβ τα ἰΓΔΟΙ]ΟΙΙΒΙΥ͂ 

ἀεδβίρημαίθα Ὀίβμορ οὔ ἐπε Βοιηδῃὴβ ὈῪ 
Οσοά. 

ὙγΠαῦ ριρ1]5 οὗ Οτίρϑη ἔποσα ἢανε θθθῃ, 
Οη ΑΓ οδηι5. 
ΤῊ6. σογητηθηΐαγῖοθ ἐμαὺ Οὐίρεη ψτοῖθ δὲ 
δεβαγθα ἴῃ Ῥα]θϑίϊηθ. 

Οπ {Π6 εὐτοῦ οὗ Βοϑυυ]]υ5. 
ὙΥΒαὺ μαρρεπβά ὑπᾶρν ῬΕΠρ. 
Ηον Ἰομγϑβίαβ βαοοοοθα Ηδυδοδβ ἴῃ ἐπ 6 

Θρ᾿βοορϑῖβ. 
ΟΥ̓ΠΟΥ ψγουκβ οΘογηροβοά ὃν Οτίρϑη. 



ΕΣ Θ᾿ πὶ δ 

ΠΞΙΞΙ ΞΘ Ξε 

ΕΟΒΕΒΙΌΒ 

Περὶ τῆς τῶν ᾿Αράβων διαστάσεως. 
"] “-“ « “ Φ.-ὧδ Περὶ τῆς ᾿Ἑλκεσαιτῶν αἱρέσεως. 
᾿ “-“ .Ὶ ’, Περὶ τῶν κατὰ Δέκιον. 

Περὶ τῶν Διονυσίῳ συμβάντων. ; 
“- ες “- ᾽ ’ Περὶ τῶν ἐπ᾽ αὐτῆς ᾿Αλεξανδρείας μαρ- 

τυρησάντων. ; 
Περὶ ὧν ἄλλων ὁ Διονύσιος ἱστορεῖ. 
Περὶ Νοουάτου, οἷός τις ἣν τὸν τρόπον, καὶ 
περὶ τῆς κατ᾽ αὐτὸν αἱρέσεως. ᾿ 
Περὶ Σεραπίωνος ἱστορία Διονυσίου. 
᾽ Ἁ Α “ ,ὔ 

Ἐπιστολὴ πρὸς Νοουᾶτον Διονυσίου. 
Περὶ τῶν ἄλλων Διονυσίου ἐπιστολῶν. 



ἘΘΟΙΦΕΒΙΑΒΘΤΙΟΑΙ, ΗἸΒΤΟΒΎ, ΝΙ. ΟΟΝΤΕΝΤΘ 

ΧΧΧΥΊΤΙ. 

ΧΧΧΥΠΙ. 
ΧΧΧΙΧ, 

ΧΙ, 
ΧΙ. 

ΧΙΠΠ. 

ΧΙ.Π]|. 

ΧΙΙΝ. 
ΧΙ. 
ΧΙ͂Ι. 

Οἡ {πῃε αἰββθηβίοι οὐ της Αὐδθίδηϑ. 

Οη {Π6 Βεγεβυ οὗ {πε Ηε]κοβαῖξαϑ. 
Οπ ψιῆδὺῦ παρρεπϑᾶ ὑπᾶον Ποία. 

Οη νῇῆδῦ θ6[6}] Π]οηγβίαβ. 

Οη ἐμοβα ὑἐμαὺ βυβογθα τπαγίγγάοιη αὐ 
ΑἸΘχδπάσία {561} 

Οη {πε οὔπον τπαυ γγάοτιηβ νυ ἢ ΠΙοηγβἰτι5 
γϑὶαΐθβ. 

Οη Νοναΐιβ, ἢ σπϑηηοῦ οὗ ἴδ, δπμα ἢἰ5 
ΒοΙοϑυ. 

Α 5ἔουυ οὗ Πἰοηγβίυβ ἀρουὺ βεγαρίοῃ. 

Ι,οἴΐου οὔ Ὠἱοηγβίαβ ἕο Νοναΐαϑβ. 

Οἡ {πΠῸ οὐμεν Ἰθὐξουβ οἵ Πἱομπγϑίαβ. 



3 

ΕΥ̓ΣΗΒΙΟΥ͂ ᾿ 

ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
-; 

δ. 
Ἧ 

Ι. Ὡς δὲ καὶ Σευῆρος διωγμὸν κατὰ τῶν ἐκ-" 
“ τλλ ᾿ ν “- τ ν ᾽ , 

κλησιῶν ἐκίνει, λαμπρὰ μὲν τῶν ὑπὲρ εὐσεβείας 
ἀθλητῶν κατὰ πάντα τόπον ἀπετελεῖτο μαρτύρια, 

᾽ὔ 4. Ὁ ΕἾ 2 σὰ ἀφ) ἊΔ ὃ , - 3 ᾿ μάλιστα δ᾽ ἐπλήθυεν ἐπ εξανδρείας, τῶν ἀπ᾽ 
Αἰγύπτου καὶ Θηβαΐδος ἁπάσης αὐτόθι ὥσπερ ἐπὶ 
μέγιστον ἀθλητῶν θεοῦ παραπεμπομένων στάδιο 
διὰ καρτερικωτάτης τε ποικίλων βασάνων κ 
θανάτου τρόπων ὑπομονῆς τοὺς παρὰ θεῷ στε- 
φάνους ἀναδουμένων: ἐν οἷς καὶ Λεωνίδης, ὃ 

7 3 Ψ' 7 ᾿Ὶ Ἁ 3 λεγόμενος ᾿Ωριγένους πατήρ, τὴν κεφαλὴν ἀπο- 
τμηθείς, νέον κομιδῇ καταλείπει τὸν παῖδα" ὃς 
δὴ ὁποίας ἐξ ἐκείνου περὶ τὸν θεῖον λόγον προ- 
αιρέσεως ἦν, οὐκ ἄκαιρον διὰ βραχέων διελθεῖν 
τῷ μάλιστα πολὺν εἶναι παρὰ τοῖς πολλοῖς τὸ 

᾿ Ε] “ , , . λιν περὶ αὐτοῦ βεβοημένον λόγον. 11. πολλὰ μ 
οὖν ἄν τις εἴποι τὸν βίον τοῦ ἀνδρὸς ἐν σχολί 
παραδοῦναι διὰ γραφῆς πειρώμενος, δέοιτο ὃ 
ἂν καὶ ἰδίας ὑποθέσεως ἡ περὶ αὐτοῦ σύνταξις" 
ὅμως δ᾽ ἡμεῖς ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐπιτεμόμενοι τὰ 
πλεῖστα διὰ βραχέων ὡς οἷόν τε, ὀλίγα ἄττα τῶν 



ΤῊΗΕΒ ΒΟΓΙΒΘΙΑΒΤΊΙΟΑΙ, 

ΗΙΘΤΟΒΚΥ ΟΕ ΕΥὔΞΘΕΒΙ195 

ΒΟΟΚ Υ1Ι 

1. Νον ἤθη ϑθνθυιβ 8150 νγ88 5 ὙὙ1 Πρ’ πρ ρου βου 05 
δραϊηβὺ [Π6 σμτο 65, ἴῃ Ἔν ΘΡΥ ΡΪδοα ΒΡ] πα] ππαγύγτυ- 
ἀογη5 οἵ ἔπ ομδτηρίοηβ οὗ ρίεςυ ὑγεῦα Δοσουηρ 5Π64, 
Ῥυὺ τ ἢ Ἔβρθοῖαὶ ἔγεασθπου δὲ ΑἸεχαπᾶγία. ΤΌΠΟΥ, 
85 ἴο ΒοΙὴη6 συϑαὺ δύθηδ, ψγεύα δϑοουίθα ἔγοτη ργρὺ 
ἃ πα [Π6 ψγΠ0]6 ΤΉ εΡ αἷς Οοα᾽ 5 Θμαπιρίομβ, νμο, ἐΒτοΡῊ 
ἐπιοῖν τηοϑὺ βιβάξαβὺ ἐσπάαταποα ἴῃ ἀΐνευβ ἑουΐατεβ δηά 
τηοαᾶε65 οὗ ἀθαδαίῃ, νγεῦα ψυθαι θα νἱτἢ {Π6 ογόννηβ ἰαϊὰ 
ὋΡ ψἱτἢ αοα. Αὐηοηρ' ἔπ686 νγὰβ Γθοηΐθβ, ΠΟ ἃ5 
“1Π6 ξαύπον οὗ Οὐροπ,᾿᾿ ψῃο νγὰβ θθῃθδαβᾶ, Ἰδανίῃρ 
ἢϊβ βοὴ Βϑῃϊπα Πΐτα ααἷξε γουπηρ. [Ὁ ΜΠ] ποὺ θὲ ουὐ 
οὕ ΡΙαςα ἴο ἀββουῖθε Ὀυθῆν μον ἀθ ΠΡ ογδίθὶν Π6 θου 5 
ΤηΪηΠ νγὰβ βεὺ οἡ ἔπε Ὀϊνίης δ ουα ἔγοτα ἐμπαὺ δαυ]ν 
8956, ΘΒΡ οἶδ! ἃ5. ἐπα ϑέουυ δρουῦὺ Πίτη Πα5 γϑοοϊνοα 
ΘΧΟΘΘαΙΠρῚν νἀ θορυεδα ποϊουϊεῖγ. 11. Μϑδην ἐπίηρ, 

ἰηάθοϑα, νου] ἔπαυε Ὀ6 ἰο 580, 1 ομθ ψευθ ἴο δὐξετιρὺ 
δὺ Ἰδίδυσε ἰο Βαπα ἄονσι ἴῃ ψυϊϊηρ' τΠ6 τη δη 5 6, ἀπ 

πε παυταϊϊνα οοποουηΐηρ Ηΐτα ἡγοῦ] τϑααῖτα α͵50 8 
γΟΥκΚ οὗ 15 οσῆ. Νανθυίῃθ]θθθ, οὐ ὑπ6 ργεϑθηΐ 
ΟΟΟΔΒΙοη ΔΟνοἿηρ τηοϑὺ ὑΠΙηρΒ ἃ5 ὈΥΙΘΗ͂Υ ἃ5 τᾶν Ὀ6, 
76 58}48}} βύα᾽ε βοῖὴβ ἔενν οὗ {π6 ἔδοὺβ οοποθγηΐμρ' Πίΐτη, 
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περὶ αὐτὸν διελευσόμεθα, ἔ ἔκ τινων ἐπιστολῶν καὶ 
ἱστορίας τῶν καὶ εἰς ἡμᾶς τῷ βίῳ πεφυλαγμένων. 
αὐτοῦ γνωρίμων τὰ δηλούμενα φέροντες. 

᾿Ωριγένους καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν ὡς εἰπεῖν σπαργάνων 
ἀξιομνημόνευτά μοι εἶναι δοκεῖ. δέκατον μὲν γὰρ 
ἐπεῖχε Σευῆρος τῆς βασιλείας ἔτος, ἡγεῖτο δὲ 
᾿Αλεξανδρείας καὶ τῆς λοιπῆς Αἰγύπτου Λαῖτος, 
τῶν δ᾽ αὐτόθι παροικιῶν τὴν ἐπισκοπὴν νεωστὶ 
τότε μετὰ ᾿Ιουλιανὸν Δημήτριος ὑπειλή εἰ. . εἰς 
μέγα δὴ οὖν τῆς τοῦ “διωγμοῦ πυρκαϊᾶς ἀφθείσης 
καὶ μυρίων ὅσων τοῖς κατὰ τὸ μαρτύριον ἀνα- 
δουμένων στεφάνοις, ἔ ἔρως τοσοῦτος “μαρτυρίου τὴν 
᾿Ωριγένους, ἔτι κομιδῇ παιδὸς ὑπάρχοντος, κατ- 
εἶχε ψυχήν, ὡς ὁμόσε τοῖς κινδύνοις χωρεῖν προ- 
πηδᾶν τε καὶ ὁρμᾶν ἐπὶ τὸν ἀγῶνα προθύμως ̓  
ἔχειν. ἤδη γέ τοι σμικρὸν ὅσον αὐτῷ καὶ τὰ τῆς 
ἀπὸ τοῦ βίου ἀπαλλαγῆς οὐ “πόρρω καθίστατο, μὴ 
οὐχὶ τῆς θείας καὶ οὐρανίου προνοίας εἰς τὴν 
πλείστων ὠφέλειαν διὰ τῆς αὐτοῦ μητρὸς ἐμποδὼν 
αὐτῷ τῆς προθυμίας ἐνστάσης. αὕτη γοῦν τὰ μὲν 
πρῶτα λόγοις ἱκετεύουσα, τῆς περὶ αὐτὸν μητρικῆς 
διαθέσεως φειδὼ λαβεῖν παρεκάλει, σφοδρότερον 
δ᾽ ἐπιτείναντα θεασαμένη, ὅτε γνοὺς ἁλόντα τὸν 
πατέρα ᾿δεσμωτηρίῳ φυλάττεσθαι ὅλος ἐγίνετο 
τῆς περὶ τὸ μαρτύριον. ὁρμῆς, τὴν πᾶσαν αὐτοῦ 
ἀποκρυψαμένη ἐσθῆτα οἴκοι μένειν ἀνάγκην ἐπῆγεν" 
ὃ δ᾽, ὡς οὐδὲν ἄλλο πράττειν αὐτῷ παρῆν, τῆς 
προθυμίας ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν ἐπιτεινομένης οὐχ 
οἷός τε ὧν ἠρεμεῖν, διαπέμπεται τῷ πατρὶ προ- 
τρεπτικωτάτην περὶ μαρτυρίου ἐπιστολήν, ἐν 
κατὰ λέξιν αὐτῷ παραινεῖ λέγων “ ἔπεχε μὴ δι᾽ ' 
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ϑαϊμουίπρ τη δῦ χα βοὺ ἔουίῃ ἔγοσα δου αΐῃ Ἰεϊξευβ ἀπά 
ἰηξονυτηδίίοη ἀθυϊνϑα ἔγτοσα ραρ1]5 οὗ ἢΐ8, ῃοβα ᾿ἰνεῈβ 
ἢανε θθε ργεβουνϑα ὄνθὴ ἴο οὔσν ἄδγυ. 

Τη {ῃς οαβε οἵ Οτίρϑη 1 πίη ἐπαῦ ὄν {πα ἴδοὺβ 
ἔγοτὰ ἢΐ8 νΕΥῪ οΥδα]6,: 580 ἴο 5ρθᾶῖκ, ἂύὲ ψουΐῃυ οὗ 
τηθηϊίοη. ΕῸΣ ϑθνουιβ γᾶ ἴῃ ὑπ ἤθη γϑᾶν οὗ Πἰ5 
τοῖρη," δηα 1,δούαβ νγὰθ Ὄνου ΠΟΥ οὗ ΑἸθχαπαγία ἀπά 
με γτεϑὺ οὗ Ἑυρί, δπᾶ ᾿οηηθίγίαβ μαᾶ 1υ8ὺ ὑπ θη 
τϑοαϊνϑα ἐῃπ δρίβοοραῖε οἵ {Π6 σογηπηιη 65 ὑΠοτα ἴῃ 

βπσορϑϑίοη ἴο Ζυ]1Δ. ὙΠ θη, ὑπογεΐοσα, ὑπΠ6 ἔδταα 
οὗ ρευβθου οι τγὰβ Κἰπα]οα ἴο ἃ ἤξσγος ΌΪαΖθ, δπα 
οουμηὐ]685. Πυθοῖ ψΕῦῈ Ὀεΐηρ ψυθαίμεα τη ὑπ6 
ΟΥΟἢ5. οὗ τηδγγγάοιη, Οὐρθ 8 5801] νγὰ8 ροββεββθα 
ὙΠ ἢ 5.0 ἢ. ἃ ραββίοη ἔου τηυίγγαοση, 116 ἢ 6 νγᾶβ 501} 
αὐυϊΐα ἃ Ῥογ, ἐπαῦ 6 νγὰβ 811} δαρου 85 ἴο σοσὴθ ἴο 
οἷἶοβα απδγίουβ ὙΠ ἀδηρου, πα ἴο 168Ρ ἔουγαγα πα 
ΤΌ Βἢ ἰηΐο ἐῃ6 οοπῆϊοῦ. [Ι͂ἢ ἔδοῦ, ὃ ψγεσα Ὀὰΐ ἃ νϑὺν 
1116 δίβρ δηᾶ ἐῃε επᾶ οὗ ἢϊ5 116 νγὰβ αὖ παπᾶ, δὰ 
ποὺ {Πς αἰνίπε δηα μθανθηὶυ Ῥγονίάθποθ, δοϊϊπρ' ἔῸΥ 
τῆς σθηθσαὶ σοοά ἐμπγουρ ΐδ τηοῦμοῦ, βἰοοα ἴῃ ὑπ6 
γγΥ οἵ ἢΐβ 268]. 856, αὖ 411] δνεηΐβ, δ ἢγϑὺ μά 
Τεοου56. ἕο γεῦρδὶ]ὶ δηὐϊγθαίίθβ, Ὀἰἀαΐηρ Πΐτη βρᾶγε ἃ 
τηοῦμ ον 5 ἔβα] ηρβ; ὑμθη, θη Π6 ᾿δαυτπὺ ὑπαὶ Π15 
ξαῦμου μα θθθὴ οἀρίυτεα δπα νγὰβ Καρὺ ἴπ Ῥυΐβοῃ, 
ἃ Πα Ηΐ5 ψγΠ0]6 Ρεΐηρ' νγγᾶβ βεὺ οὴ πε ἀδβίτε Ὁ τηδυύγυ- 
ἄοτη, ρεγοαίνίπρ ἐμαὺ Πἷβ ῬαΡοΟΘΘ νγὰ8 του γθβοὶαΐα 
ἐδ ανθὺ, 5η6 Πα 4]11 ἢΐβ οἱοῦῃθβ, δπᾶ 80 Ἰαϊά ἀροη 
Βίτη [Πς6 πϑοθϑϑίἐν οἵ τοπιαϊηΐηρ ἃῦ πΠοσηθ. Απᾶ βἰποβ 
ποίῃῖηρ 656 τϑιηδί θα ἔῸν πὶ ἴο 40, ἃπα 8 Ζ68], 
᾿πΐθηβα θογομπα ἢ γϑᾶγβ, Βυ  γϑα Πΐτη ποῦ ἴο θ6 αυϊεῦ, 
ἢς βϑηΐ ἴο ἢϊβ ἔδύπου ἃ Ἰεύξευ οὴ τηδυίγγάοσα τποϑῦ 
ΒΙΥΟΠΡῚΥ ἀὐρίηρ' Ὠΐτη ὁπ, ἰἴῃ ψνΐο ἢ Π6 δανίβεβ Πίτη ἴῃ 
{π688 νευῦῪ ψογάϑ, βϑδυϊηρ : “ΤαΪτ6 οἂτ6 ποῦ ἴο οἤδηρα 

1 Ταϊι, “ βινδαα!]ηρ-ο]οί ἢ 68.᾽ 3...}. 9083. 
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ἡμᾶς ἄλλο τι φρονήσῃς.᾿ τοῦτο πρῶτον τῆς 
᾽Ωριγένους παιδικῆς ἀγχινοίας καὶ περὶ τὴν 
θεοσέβειαν γνησιωτάτης διαθέσεως ἀνάγραπτον 
ἔστω τεκμήριον. καὶ γὰρ ἤδη καὶ τῶν τῆς 
πίστεως λόγων οὐ σμικρὰς ἀφορμὰς καταβέβλητο, 
ταῖς θείαις γραφαῖς ἐξ ἔτι παιδὸς ἐνησκημένος" 
οὐ μετρίως γοῦν καὶ περὶ ταύτας πεπόνητο, τοῦ 
πατρὸς αὐτῷ πρὸς τῇ τῶν ἐγκυκλίων παιδείᾳ καὶ 
τούτων οὐ κατὰ πάρεργον τὴν φροντίδα πεποιη- 
μένου. ἐξ ἅπαντος γοῦν αὐτὸν πρὸ τῆς τῶν 8 
“Ἑλληνικῶν μαθημάτων μελέτης ἐνῆγεν τοῖς ἱεροῖς 
ἐνασκεῖσθαι παιδεύμασιν, ἐκμαθήσεις καὶ ἀπ- 
αγγελίας ἡμέρας ἑκάστης αὐτὸν εἰσπραττόμενος" 
οὐκ ἀπροαιρέτως δὲ ταῦτ᾽ ἐγίνετο τῷ παιδί, ἀλλὰ 9 
καὶ ἄγαν προθυμότατα περὶ ταῦτα πονοῦντι, ὡς 
μηδ᾽ ἐξαρκεῖν αὐτῷ τὰς ἁπλᾶς καὶ προχείρους 
τῶν ἱερῶν λόγων ἐντεύξεις, ζητεῖν δέ τι πλέον 
καὶ βαθυτέρας ἤδη ἐξ ἐκείνου πολυπραγμονεῖν 
θεωρίας, ὥστε καὶ πράγματα παρέχειν τῷ πατρί, 
τί ἄρα ἐθέλοι δηλοῦν τὸ τῆς θεοπνεύστου γρα- 
φῆς ἀναπυνθανόμενος βούλημα. ἐκεῖνος δὲ τῷ 
μὲν δοκεῖν εἰς πρόσωπον ἐπέπληττεν αὐτῷ, μηδὲν 
ὑπὲρ ἡλικίαν μηδὲ τῆς προφανοῦς διανοίας πε- 
ραιτέρω τι ζητεῖν παραινῶν, ἰδίως δὲ παρ᾽ ἑαυτῷ 
τὰ μεγάλα γεγηθὼς τὴν μεγίστην ὡμολόγει τῷ 
πάντων ἀγαθῶν αἰτίῳ θεῷ χάριν, ὅτι δὴ αὐτὸν 
τοιοῦδε πατέρα γενέσθαι παιδὸς ἠξίωσεν. ἐπι- 
στάντα δὲ ἤδη πολλάκις καθεύδοντι τῷ παιδὶ 
γυμνῶσαι μὲν αὐτοῦ τὰ στέρνα φασίν, ὥσπερ δὲ 
θείου πνεύματος ἔνδον ἐν αὐτοῖς ἀφιερωμένου, 
φιλῆσαί τε σεβασμίως καὶ τῆς εὐτεκνίας μακάριον 

οὐ ΣΝ, ΔΝ Δι  Σ ,. 
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τῆν ταϊπᾶ οι ουσῦ δοοουηΐ. [οὐ {Π5 θ6 γθοογαβά δ5 
ἐπε ἢτϑὺ ργοοῦ οὗ Οὐίρϑη β θουίβῃ γεδαΐηθββ οἵ ταϊπα 
ἃπα σοπαΐπα ἴον οὗ σοά]ίηθββ. ΕῸΥ ἱπᾶθεα ἴῃ ὑῃ8 
ϑὐπαν οἵ ὑπ ἔδί "ἢ αἴδὸ 6 πᾶ αἰγτεδαν Ἰαϊα ἀόνῃ ἃ 
ϑοοα ἐουπαδίίομ, μανίπρ' θθ θη ὑγαϊηθα ἴῃ {Π6 αἰνίπα 
Βογίρίατεβ ἔγοσα ἐπα ἐἴτηθ ἐπαὺ μ6 νγὰβ 51} ὁ Ῥου. 
Οεγβαϊη]ν ἰδ νγὰθ ΠΟ οὐ παυῪ διηοπηῦ οὗ ἸάΡουν {Πδὺ 
ἢδ6 θεοϑίονεα οὐ {μ6βθ, βίποθ ἢἰβ αΐμου, ἴῃ δααϊτοη 
ἴο ὑπ6 ουβίουηαυῪ ουὐ ]οα] τα, ἕοοῖκ ραΐηβ ὑπαῦ ὑΠ686 
4150 5Βῃου]α θὲ ἔου Ηΐτη πὸ βεοοπμάδυυ πιαῦξευ. ΟἿ 8]} " 
οοοδβίομβ, Ὁ. δχϑιιρὶθ, μα Κορὺ ἀὐρίηρ Πῖπι Ῥεΐουθ 
Ῥαρι πηΐπρ Πΐβ βθοῦϊαν  ΙΘϑθοηθ ἴο ὑγαίη ΠΙΤΩΒ561} ἴῃ 
ἐῃ6 ϑδογβᾶ 5ὑπᾶϊθβ, δχδοϊϊρ ἔγοτα Πΐτη βοὴ αδΥ 
Ἰεαυηΐπρ' ΒΥ μοατὺ δπᾶ στεροϑυϊτοη. Απα {Π15 ὑΠ6 ῬΟΥ 
14 νὰῖϊῃ πὸ ἰδοκ οἵ νὴ] ηρηθβθθ, πᾶν, μ6 ψουκεα 
ὙΠ ονθη δχοθϑδῖνο Ζθδὶ δὖ ὑπ6586 ϑὕπαϊθβ, 50 ὑπαὺ Πα 
νγὰ5 ποὺ 5 5ῆεα στ γϑδαΐηρ {Π6 βδογεα νγοσαβ ἴῃ ἃ 
ΒΙΤΏΡ]6. δπᾶ Ἰἰζθσαὶ ταδῆποὺ, δα βουρηῦ βοτηθιῃϊηρ' 
βατίμον, ἀηα Ὀυβίεα Πἰτηβ61, αν δὖ ὑπαῦ ἀρ, ψὶτῃ 
ἄδεροὺ βρβουϊαύίοηβ, ἰγου]ηρ Ηΐθ ἔαίμου ὈΥ Πί5 
ααθϑυοηβ 85 ἴο ψβδὺ σου] 6 ἐπ ἴπποῖ τηθδηΐηρ' οὗ 
ἘΠ 1Ἰηβρίγϑα ϑουίρίυστα. Απά ἢῖβ ἔαϊμου ψου]Ἱα γα ρακθ 
Ἠΐγα οβύθηβὶ Ὁ] ἴο Ηἷβ. ἔδοθ, οοιηβϑ] ηρ Ὠΐτη ἴο 566 ὶς 
ποϊῃίηρ' Ῥεγοπά Ηἷβ γϑδὺβ ΠΟΥ δηγυπίηρ ἔαυ μον Τῃδη 
ἐπα τηδηϊξοϑὺ τηθδηΐηρ ἢ Ὀαΐ βθου  .ν ἴῃ Πίτηβ6]ῇ ΠΘ 
το]οϊσθα σγέδον, δπα σάνε ργοΐουπα ὑπαηῖα το αοά, 
ἐπ Αὐὐδποῦ οὗ 81] σοοα ἐπίηρβ, ἐπαῦ Ηδ παᾶ ἀθοιηβδὰ 
Πίτη ψουτῃγ ἕο μ6 {πδ ἔαύμου οὗ βοῃῃ ἃ Ρου. πὰ ἴΐ 
5 5814 {πᾶὐ τϑην ἃ ἐπηθ 6 ψου]Ἱᾶ βὔδπα ονοὺ {Π6 
βΒἰθθρίηρ ΒΟΥ ἃπα ἀποονοὺ ᾿ΐβ Ὀγθαβῦ, 85 1ἢ ἃ αἰνίηθ 
Βρίτῦ γαγα δηβηνποα ὑπογοίη, δηᾶ Κἰβοίησ Ὁ τ ἢ 
ΤΌ ύΘη66 οουηῦ ΠἰτηΒ 6  ΠΔΡΡΥ ἴῃ Ηἷ5 σοοα!γ οἰἶβρυίηρ, 

1 “Ἑλληνικῶν, ““Ῥαρδη ᾿᾿; ο΄. ἔπ 'αδ6 οὗ ἐπ ψογὰ ἴῃ 2 Μσα. 
ἶν. 10. 
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ἑαυτὸν ἡγήσασθαι. ταῦτα καὶ ἕτερα τούτοις 
συγγενῆ περὶ παῖδα ὄντα τὸν ᾿Ωριγένην γενέσθαι 
μνημονεύουσιν. 

Ὡς δὲ ἠδ αὐτῷ ὁ πα ὴρ μαρτυρίῳ τετελείωτ. ς δὲ ἤδη τὴρ μαρτὺυρ ίωτο, 
ἔρημος ἅμα μητρὶ καὶ βραχυτέροις ἀδελφοῖς τὸν 
ἀριθμὸν ἕξ, ἑπτακαιδέκατον οὐ πλῆρες ἔτος ἄγων, 
καταλείπεται: τῆς γε μὴν τοῦ πατρὸς περιουσίας. 
τοῖς βασιλικοῖς ταμείοις “ἀναληφθείσης, ἐν “σπάνει 
τῶν κατὰ τὸν βίον χρειῶν σὺν τοῖς προσήκουσιν 
καταστάς, οἰκονομίας τῆς ἐκ θεοῦ καταξιοῦται. 
καὶ τυγχάνει δεξιώσεως ὁμοῦ καὶ ἀναπαύσεως 
παρά τινι πλουσιωτάτῃ μὲν τὸν βίον καὶ τὰ ἄλλα 
περιφανεστάτῃ γυναικί, διαβόητόν γε μὴν ἄνδρα. 
περιεπούσῃ τῶν τότε ἐπὶ τῆς ᾿Αλεξανδρείας 
αἱρεσιωτῶν" τὸ γένος ἦν οὗτος ᾿Αντιοχεύς, θετὸν 
δ᾽ υἱὸν αὐτὸν εἶχέν τε σὺν ἑαυτῇ καὶ ἐν τοῖς μάλιστα 
περιεῖπεν ἡ δεδηλωμένη. ἀλλὰ τούτῳ γε ἐπ-} 
ἄναγκες ὁ ᾿Ωριγένης συνών, τῆς ἐξ ἐκείνου περὶ 
τὴν πίστιν ὀρθοδοξίας ἐ ἐναργῆ παρείχετο δείγματα, 
ὅτι δὴ μυρίου πλήθους διὰ τὸ δοκοῦν ἱκανὸν ἐν 
λόγῳ τοῦ Παύλου (τοῦτο γὰρ ἣν ὅ ὄνομα τῷ ἀνδρῶ 
συναγομένου παρ᾽ αὐτῷ οὐ μόνον αἱρετικῶν, ἀλλὰ 
καὶ ἡμετέρων, οὐδεπώποτε προυτράπη κατὰ τὴν 
εὐχὴν αὐτῷ συστῆναι, φυλάττων ἐξ ἔτι παιδὸς 
κανόνα ἐκκλησίας βδελυττόμενός τε, ὡς αὐτῷ 
ῥήματί φησίν που αὐτός, τὰς τῶν αἱρέσεων διδα- 
σκαλίας. προαχθεὶς δ᾽ ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐν τοῖς 
Ἑλλήνων μαθήμασιν ἐκθυμότερόν τε [καὶ] μετὰ 
τὴν ἐκείνου τελευτὴν τῇ περὶ τοὺς λόγους ἀσκήσει, 
ὅλον ἐπιδοὺς ἑαυτόν, ὡς καὶ παρασκευὴν ἐπὶ τὰ 
γραμματικὰ μετρίαν ἔχειν, μετ᾽ οὐ πολὺ τῆς τοῦ 
πατρὸς τελειώσεως, τούτοις ἐπιδεδωκὼς ἑαυτόν, 
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ΤΉΘβ6 τῇ ἔπε βἰουίθβ, δηα οὐμουβ δἰκίη ἴο ὑπ6β6, ὑπαὺ 

ἐπα υ 161} ἀροιὺ ΟΥῖρθπ᾿ 8 Ρουπμοοά. 
Βαυὺ ἤθη 5 ἔα μου μδα θθθη ρου ξβοϊθα ὈῪ τηᾶγίγτ- 

ἄοτα, μ6 νγἂβ ἰοῖῃ ἀδϑυϊαϊα τυῖτῃ Ηἷ5 τοῦμου πα δἱχ 

ΒΓΔ ΠοΥ Ὀγούμουβ, θη ἢ6 νγὰ8 ποὺ ααἰΐα βανεηΐεθῃ. 
Ηἰς ἐλέου’ 5 ργόρευῦν νγᾶ8 οοπββοδίβα ἔου {Π6 ᾿ταρουΐαὶ 
ἐγθαβθιτγ, δηᾶ 6 ἔουπαᾷ Πϊπηβο!ῦ, δος ψῖθῃ Π5 
τοϊαϊϊνοβ, ἴω ψψαπὺ οὗ {πΠ6 πϑοθββαγῖθβ οὗ 16. Ὑεὺ Π6 

γγὰβ ἀδβοιηθα ψουΐῃγ οὗ αἰνίπα αἰά, ἀπα τηϑὺ στ Ῥοΐῃ 
γγ ]οοτηθ ἀπ το εβητηθηῦ ἔγοση ἃ οουΐαϊη Δα Ύ, νΟΥῪ 

τοι ἴη ὑΠ15 νου] ̓ 5 ροοᾶϑ, δῃηα οὐπουνίβε ἀἰβυϊρτ5Π 66, 
0 πογουίῃ6]655 νγὰ5 ἐγθδαύϊηρ ἢ ΠοΠΟὺν ἃ γν6]}}- 
Κπονῃ Ρθύβοη, 9η6 οὗὁἩ {πε Πεογοίϊοβ αὖ ΑἸθχδπατνία αὖ 
ἐπαῦ ἔπταθ. Ηδ νχαβ δὴ Δηὐοομθπηα ὈΥ τᾶοθ, Ὀθαὺ {Π6 
Ἰαάγ ψε πᾶνε τηθηὐοπθα Καρὺ Ὠΐτη αὖ μθὺ ἤουβ8 85 
μευ δάορίεα 5οῃ, ἂπᾶ ἱγεαϊβα τη ψ ἢ δβρϑοίΐδὶ 
Βοπουγ. Βαΐ δἰπουρὴ Οτίρθη οὗ πεοθββϑιν μαὰ ἴο 
οοηβοχὺ ἢ Ηΐτη, μ6 86 ἴο ρσίνα οἶδθδγ ργοοῖβ οἵ ἢΐβ 
οὐ μοάοχυ, δὖ ὑπαῦ ἂρ, ἴῃ ὑπ6 ἔα. Ἐον ὑπουρΡῊ νον 

συθαῦ πυτηθο8, ποῦ ΟὨΪΥ οὗ Πεογθίϊοβ θὰ ]5ο οἵ οὔτ 
ΟΥ̓ ῬΘΟΡΙΘ, σγεῦα σαιμογθα ἐορείμου ψίτ Ῥδὰ] (ἔῸΥ 
ὑπαὺ νγᾶβ ὑΠ6 τηδη᾿ 5 Π8Ιη6), αὐϊγαοίεα ὈΥ Πῖ5 ἀρραγθηΐ 
5ΒΚΠΠΠῸἐ 655 ἴῃ ΒΡ 6 θοῇ, Οὐΐρϑη οου]Ἱα πονοὺ Β6 ρευϑιδαθα 
ἴο αβϑοοίαξε στ Ηΐμ ἴῃ ργάγοῦ, κααρίπρ' ὑπ6 στὰ]Ὲ οὗ 
16 Ομυτοῖ, ονθη του ῬουΠοΟα, ἀπα “΄ Ἰοαιῃϊηρ "΄--- 

1ῃ6 γεν ψογὰ ἢθ Πἰπηβθ]ῦ 568 βοιηθνῃεγο-- ἐπα 
ἐθδομίηρβ οὗ ἐπε μθυββϑίθββ. Ηἰβ ἔαΐῃεν μδὰ Ὀγουρῃὶ 
Ηΐτη ἔουνγαγα ἴῃ βδοῦΐαν ϑὐπαϊθθ, δπα αἴζου ἢἷἰβ ἀθαίῃ 

Π6 δρρ δα Πΐγηβθῦ ΠΟ] στ ταπονεα 268] ἰο ἃ 
Ἰἰδογανυ ἐγαϊηΐηρ, 580 ὑπαὺ μ6 δα ἃ [οϊθυϑ]6 διηουηὺ 
οὗ Ῥυοβοίθπου ἴῃ Ἰούευβ ; 8Πα, ποῦ Ἰἰοπρ' ἴδον. ἢϊβ 
ἔαϊμου 5 ρευξεοϊηρ, Ὀγ αἰπὺ οἵ δρρ]ϊοαίίοη. ἴο {π6868 
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ΕΌΒΙΕΒΙΤΙΒ 

εὐπόρει τῶν ἀναγκαίων, ὡς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡλικίᾳ, 
δαψιλῶς. 
ΠῚ. Σχολάζοντι δὲ τῇ διατριβῇ, ὥς που καὶ 

αὐτὸς ἐγγράφως ἱστορεῖ, μηδενός τε ἐπὶ τῆς 
᾿Αλεξανδρείας τῷ κατηχεῖν ἀνακειμένου, πάντων 
δ᾽ ἀπεληλαμένων ὑπὸ τῆς ἀπειλῆς τοῦ διωγμοῦ, 
προσήεσαν αὐτῷ τινες ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἀκουσόμενοι 
τὸν λόγον τοῦ θεοῦ: ὧν πρῶτον ἐπισημαίνεται γεγο- 
νέναι Πλούταρχον, ὃ ὃς μετὰ τὸ βιῶναι καλῶς καὶ 
μαρτυρίῳ θείῳ κατεκοσμήθη, δεύτερον Ἡρακλᾶν, 
τοῦ ᾿Πλουτάρχου ἀδελφόν, ὃς δὴ καὶ αὐτὸς ,παρ᾽ 
αὐτῷ πλείστην βίου φιλοσόφου καὶ ἀσκήσεως 
ἀπόδειξιν παρασχών, τῆς ᾿Αλεξανδρέων μετὰ 
Δημήτριον ἐπισκοπῆς ἀξιοῦται. ἔτος δ᾽ , ἦγεν 3 
ὀκτωκαιδέκατον καθ᾽ ὃ τοῦ τῆς κατηχήσεως 3 
προέστη διδασκαλείου: ἐν ᾧ καὶ προκόπτει ἐπὶ 
τῶν κατὰ ᾿Ακύλαν τῆς ᾿Αλεξανδρείας ἡγούμενον ᾿ 
διωγμῶν, ὅτε καὶ μάλιστα διαβόητον ἐκτήσατο 
παρὰ πᾶσιν τοῖς ἀπὸ τῆς πίστεως ὁρμωμένοις } 
ὄνομα δι᾽ ἣν ἐνεδείκνυτο πρὸς ἅπαντας τοὺς ἁγίους. 
ἀγνῶτάς τε καὶ γνωρίμους μάρτυρας δεξίωσίν 
τε καὶ προθυμίαν. οὐ μόνον γὰρ ἐν δεσμοῖς 4 
τυγχάνουσιν, οὐδὲ “μέχρις ὑστάτης ἀποφάσεως ' 
ἀνακρινομένοις. συνῆν, ἀλλὰ καὶ μετὰ “Ταύτην ὶ 
ἀπαγομένοις τὴν ἐπὶ θανάτῳ τοῖς ἁγίοις μάρτυσιν, , 
πολλῇ τῇ παρρησίᾳ χρώμενος καὶ ὁμόσε τοῖς 
κινδύνοις χωρῶν" ὥστε ἤδη αὐτὸν προσιόντα 

ἢ τς 0. φα ν» των δὰ 

θαρσαλέως καὶ τοὺς μάρτυρας μετὰ πολλῆς 
παρρησίας φιλήματι προσαγορεύοντα πολλάκις 
ἐπιμανεὶς ὃ ἐν κύκ ῳ τῶν ἐθνῶν δῆμος μικροῦ 
δεῖν κατέλευσεν, εἰ μὴ τῆς θείας δεξιᾶς βοηθοῦ ᾿ 

1.λ.Ὁ. 904. 3 δ ννὰ8 ἴῃ οἶος ἰη ἃ... 9060. 
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βὐπαῖο5, μ6 νγὰβ Δρυαπάἀδην)ν ΒῸρρ] 164, ἔου ἃ ρϑύβοῃ οἵ 
Πῖ5 γϑαῦβ, συ ἱ δ ὅΠ6 ΠΘΟΘββαυ 65 οἵ 11{6. 

11. Απᾶ νψῃ]]Ὲ 6 νγᾶβ ἀδθνοίίηρ Ηἰπηβο το ἐθδοῃϊηρ, 
85 ἢ6 Πἰτη5617 ᾿Π ΌΥΠῚ5 τι5 ΒουηθγΠ 6 πη ψυϊ]ηρ᾽, 51η66 
ἔθοτα νγὰϑ ΠῸ οπα δὖ ΑἸεχαπάγία βοὺ ἀραγὺ ἔου. οαΐθ- 
ομδυϊοαὶ ἱπϑιγαούϊοη (ἔοΥ 411 μδα θθθη ἀτίνθη ἀνγᾶν ὈΥ͂ 
ἐπε ἐπτθαὺ οὗ {πῸ ρευβεου οη), βοπια οὗ ὑπθ πθαΐῃθῃ 
ΔΡΡτοδομϑαᾶ πίστη ἴο πθὰῦ ἐπε ψοτᾶ οἵ ἀοα. ΟΥ̓ ἐμεβ8 
ῬΙαΐδτο 15 ροϊπιθαᾷ ουὐ 85 Ὀεΐπρ' {π6 ἢγβύ, ψγῆο ἴδον 
ἃ ΠΟΌΪ6 11ξπ τγὰβ δἀουπ θα 4150 ψ τ ἃ ἀἰνίπε την γγάοτσα; 
δηᾷ ἐπ βεοοηῃᾷ, Ηφθγυδοὶδβ, Ρ] αὐδυομ 5 γοῦμου. Ηδ αἶβο, 
ἴῃ 5 οὐσῃ ρεύβομ, αβογαθα ἃ ποΐθνουδην Θχϑιηρ]6 οὗ 
ἃ ῬὨΠοβορηΐς Π π ἀηα οὗ ἀἰβοἰρ!π6, πα νγὰβ ἀθουηθα 
νου τ οἵ ἐπε ὈΙΒΠορτῖο οὔ [Π6 ΑἸΘχδηαυῖδη5 ἴῃ Βα οο68- 
βίο ἰο Πειπείγίαβ. Οὐίρθη ψὰβ ἴῃ πὶ εἰρῃίθθητῃ 
γεν ἤθη ἢ σᾶτης ἐο ργαϑί4θ ονϑὺ [Π6 οαἰθομουῖϊοδὶ 
Β6Π00)], πᾷ αὖ {15 ἐἶτηθ αἰθο ἢ6 οᾶγὴθ ἰηἴο ῬΥΟΤ ΘΠ 6 
ψΠ6 πὶ ἐπα Ρουβεου οηβ γΕ 6 σοΐηρ' οη πη ον Ααυ1]8, 
ἐπα ρονεύποῦ οὗ ΑἸδχδπᾶγία." ὙΠΕη αἶβδὸ μ6 ΟῊ ἴον 
Εΐτηβ6 1} δῃ Ἔχοθεαϊηρὴν τάς τερυϊαίίοι δυποηρ 8]] 
ἔῆοβθα πὸ ψγεσα οἵ {Π6 δι ἢ, θ. ὑπὸ Κίπα!ν Π6]ρ ἂδπὰ 
βοράν} ὑπαὶ με ἀϊβρίαγνεα ἰοναγάβ 411 {πῃ ΠΟΙῪ 
τηδηίγτβϑ, ἀππονιι ἃΠπΠα Κπονγῃ Α|1κ6. ΒῸΣ ἢθ νὰ 
Ργεβεηῦ ποὺ οὐἱν νι ἐπε ΠΟΙ τηδυῦγυβ ὙΠῸ ὙΕΥΘ 
ἴῃ ῥυίβοῃ, ποὺ οὐἱυ υῖτῃ ὑΠποθ8 0 ΕΥΘ ππάου οχ- 
τοϊηδύϊοη σὶρ ἀρ ἰο ἐῃ6 ἢἤπα] βεπΐθποθ, θα δ]50 
ΒΘ ἐμπεν ψεῦε θοΐπηρ ἰθα ἀυγᾶὺ αἴρεννγαυ 8 ἴο ὑπεῖν 
ἄθαιῃ, υδίηρ ργθαὺ Ῥοϊἄποββ ἃπα οομηΐηρ ἴο οἷοβα 
αυδτίευβ ῖσῃ ἀδηροΥ ; 50 ὑπαῦ, ἃ5. ἢ6 δου ΓΘ ΘΟΙΒΙΥ 
ἄταν πρᾶῦ δηᾷ σι ργοαὺ Ὀοϊάποβε ρυθεϊθα τῃ6 
τηδγέγυβ ΠΗ 8 Κἰβθ, την ἃ ὑΐϊπηθ ἴῃ Πθαΐμθῃ 
τηυπετααε τουπαᾶ δρουΐ ἴῃ ἰΐ8 ἔσσΥ ψϑηῦ ὭΘΔΥ ἴο 
βἰοπίηρ' Βίτη, Ραὺ ἔου ὑπ6 δοὺ ὑπαῦ {τὴς αἴτεον ἰἴταθ ἢ6 
[ουπᾶ με ἀϊνίπε τἰρηῦ παπᾶ ἴο περ Πίπι, δηα 50 
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καθάπαξ τυγχάνων παραδόξως διεδίδρασκεν, 
δ᾽ αὐτὴ θεία καὶ οὐράνιος χάρις ἄλλοτε πάλιν καὶ 
πάλιν καὶ οὐδ᾽ ἔστιν ὁσάκις εἰπεῖν, τῆς ἄγαν περὶ 
τὸν Χριστοῦ λόγον προθυμίας τε καὶ παρρησίας 
ἕνεκεν τηνικαῦτα ἐπιβουλευόμενον αὐτὸν δι- 
εφύλαττεν. τοσοῦτος δ᾽ ἣν ἄρα τῶν ἀπίστων ὃ 
πρὸς αὐτὸν πόλεμος, ὡς καὶ συστροφὰς ποιησα- 
μένους, στρατιώτας αὐτῷ περὶ τὸν οἶκον, ἔνθα 
κατέμενεν, ἐπιστῆσαι διὰ τὸ πλῆθος τῶν τὰ τῆς Ε 
ἱερᾶς πίστεως κατηχουμένων παρ᾽ αὐτῷ. οὕτω 
δὲ ὁσημέραι ὁ κατ᾽ αὐτοῦ διωγμὸς ἐξεκάετο, ὡς 
μηκέτι χωρεῖν αὐτὸν τὴν πᾶσαν πόλιν, οἴκους 
μὲν ἐξ οἴκων ἀμείβοντα, πανταχόθεν δὲ ἐλαυνό- 
μενον, τῆς πληθύος ἕνεκεν τῶν δι᾿ αὐτοῦ τῇ θείᾳ 
προσιόντων διδασκαλίᾳ" ἐπεὶ καὶ τὰ κατὰ πρᾶξιν 
ἔργα αὐτῷ γνησιωτάτης φιλοσοφίας κατορθώματα 
εὖ μάλα θαυμαστὰ περιεῖχεν (“ οἷον γοῦν τὸν λόγον, Ἶ 
τοιόνδε,᾽ φασίν, “᾿ τὸν τρόπον᾽᾽ καὶ “οἷον τὸν 
τρόπον, τοιόνδε τὸν λόγον᾽᾽ ἐπεδείκνυτο), δι᾽ ἃ δὴ 
μάλιστα, συναιρομένης αὐτῷ δυνάμεως θείας, μυ- 
ρίους ἐνῆγεν ἐπὶ τὸν αὐτοῦ ζῆλον. 

᾿Επειδὴ δὲ ἑώρα φοιτητὰς ἤδη πλείους προσ- 
ἰόντας, αὐτῷ μόνῳ τῆς τοῦ κατηχεῖν διατριβῆς 
ὑπὸ Δημητρίου τοῦ τῆς ἐκκλησίας προεστῶτος 
ἐπιτετραμμένης, ἀσύμφωνον ἡγησάμενος τὴν τῶν 
γραμματικῶν λόγων διδασκαλίαν τῇ πρὸς τὰ θεῖα 
παιδεύματα ἀσκήσει, μὴ μελλήσας " ἀπορρήγνυσιν 
ἅτε ἀνωφελῆ καὶ τοῖς ἱεροῖς μαθήμασιν ἐναντίαν 
τὴν τῶν γραμματικῶν λόγων διατριβήν, εἶτα 
λογισμῷ καθήκοντι, ὡς ἂν μὴ γένοιτο τῆς παρ᾽ 
ἑτέρων ἐπικουρίας ἐνδεής, ὅσαπερ ἦν αὐτῷ πρό- 

18 



ἘΟΟΓΙΜΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΑΥ, ΥἹ. τι. ὅ-9 

Θϑοαρθα τιδυν]] ΟΊ 5}Υ ; δηα ἐπὶβ βϑῖὴθ αἰνίπα δηᾶ 
Πάν ΘΗΪΥ συᾶοα οἡ οὐμοι οοοαβίοηβ ἀρ αίη ἃπα ἀρδίη--- 
ἰδ 15. ἱπῃηροββίθ]α ἴο 58 Υὺ δον οὔεη---Ῥγοβουνεα ἢΐπη 
βδέεϊγ, ψῃ θη ρῥ]οὺσ νγουα Ἰαἰά δραϊηβὺ Ηΐτα δ ὑπαὺ {της 
Ὀεοδιβο οὗ Πῖθ Ἔχοθοθῖνα Ζθαὶ δπα Ὀο]άπθϑβ ἔον ὑΠ6 
νου οἵ ΟΠ τοῦ. Απά 80 ρυεαὺ, ἔμθῃ, νγὰβ ὑπ νγὰγῦ οὗ 
ἘΠ 6] Ι θυ εὺβ ἀραϊηδὺ Ὠΐτη, ὑπ 50] αἴ ουβ υῈ Ρ]δοδα ἴῃ 
ΒΎΟΙΡ5 ἴον ἢΐβ ργοϊθοϊίοη  τουηα ἐπ6 Ποῖθα ποτα Π6 
«θοᾶθ, θθοδαβα οὗ {πῸὸ πυροῦ οὗ ὑποθ6 πο ψγ Υ8 
τϑοαϊνίηρ' ἰηβέγποίίοη ἔγουα ΐπι ἴῃ ὑΠ6 ϑδουθα ἔῃ. 
Τῆυ5 ἀν ὈΥ ἀδΥ {πε ρεγϑθουξίοη ἀρ αϊηϑὺ Πΐτη Ὀ]αΖεα, 
50 ὑπαῦ ἔπθσα νγὰβ ΠΟ ἰοῆρ᾽ ΟῚ ΔῊΥ οΪδοθ ἔου Πίτη ἴπ {Π6 
γγΠ0]6 οἷν ; ἔγοτῃ μοιβα ἕο ἤοῖιβα 6 ραββϑᾶ, θαὺ νγὰβ 
ἀτγίνεη ἔγοση 41] 5465, οὐ δοοοιπηὺ οὐ ὑπ6 πυτθουβ γΠῸ 
ῬΒΥΟῸΡῊ Ἠΐπι οατη6 ον ἴο ἐπα αἰνίπα ὑθδοῃΐηρ. ΕῸΥ 

ἴῃ Βῖ5 ρυϑδοιίοδὶ οοπαπιοῦ ψοσα ἴο Ὀ6 ἔουπα ἴο ἃ ὑγὰ]}γ 
τυ 6] ου5 ἄθρυθα {Π6 τἱρηῦ δούϊομβ οἵ ἃ τηοϑῦ ρεπιΐηθ 
ῬΒΠΟΘΟΡΗΥ (ἔου---θ ὑπΠ6 βϑαγίηρ ροοϑβ---  ἃ85. νγὰ8 Π15 
ΒΡΘΘΟΠ,, 50 γγὰ8 Π6 τη ηποΥ Οὔ ΠΤ 6 5 {Παὺ Πα αἰβρίαγεα, 
δηα “85 ἢϊβ σηδηηοΥ οὗ 116, 50. 5. βΒρΈθοῇ ᾽), δπὰ ἰὐ 
γγ 5 Ἔϑρθοί]ν ἔου ἐηΐβ γθάβοι ἐπαῦ, νυ τ {Π6 οο-ορεγὰ- 
ὑΐοη οὗ {π6 αἰνίπα ρονγεσ, 6 Ὀγουρηῦ 80 ΨΕΥΥ ΤΩΘΗΥ͂ 
ἴο 5Βῆδγα ἢΐβ Ζβϑὶ. 
Απᾶ ψ ἤδη Πα σἂν 501} τηοσα ρῈΡ115 οομηΐηρ' ἕο Πΐτη 

(ἔον πὸ ἔδϑὶς οὗ ἰηϑυγιούοη δα θ6 θη δηὐιβθα ὈΥ 
Ἰδευηεὐσίαβ, ἔπ ργθϑιἀθηὺ οὔ πὸ ὁπ υτ οι, ἔο Πΐτη 8]016), 
οομϑιἀουίηρ ὑπαὺ {π6 ἐθδοῃίηρ οἵ Ἰούϊουβ ὃ νγὰβ ποὺ 
οσοπβοηϑηῦ ψΊ ἢ ἐγαϊηΐηρ ἴῃ {Πα αἰνίπα βὑπαϊ65, τυ πουΐ 
τηογ6 δὅο ἢδ ῬγΌΚα οἱ {πΠ6 ὕδβκ οἵ ὑβδοῃίηρ Ἰεύθουβ 3 
ἃ5 Βεΐηρ' ἀπργοῆίθ]6 ἀπ ορροβαεα ἴο βδογεα βἔπαν ; 
δηα ἔῆεη, ἔου ἔπ6 σοοά γϑάβοι ἐπαῦ με τηϊρηῦ πανοὺ θ6 
ἴῃ πρρᾶ οὗ οὐμουβ᾽ αϑϑίβϑίδποθ, μῈ ἀἰβροβεα οὗ 411 ἐπ8 

1 Οὐ ““ψΠ ἃ νἷεν ἰο οαρεπτϊπηρ; Ηίτη.᾽ 
3 ΟἹ Ῥι]αῖο, οριιδ. 400 Ὁ. 3. Οὐ “ Ἰϊογαΐαγο." 
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ἘΌΒΕΒΙΟΒ 

’ 3 ΄ 4 ΄, τερον λόγων ἀρχαίων συγγράμματα φιλοκάλως 
’ “ “ Ε ἐσπουδασμένα, μεταδούς, ὑπὸ τοῦ ταῦτα ἐωνημένου 

φερομένοις αὐτῷ τέτταρσιν ὀβολοῖς τῆς ἡμέρας 
ἠρκεῖτο. πλείστοις τε ἔτεσιν τοῦτον φιλοσοφῶν 
διετέλει τὸν τρόπον, πάσας ὕλας νεωτερικῶν 
ἐπιθυμιῶν ἑαυτοῦ περιαιρούμενος, καὶ διὰ πάσης 
μὲν ἡμέρας οὐ σμικροὺς ἀσκήσεως καμάτους 

“ “ , , ἀναπειμπ᾿λῶν, καὶ τῆς νυκτὸς δὲ τὸν πλείονα 
“- “-“ “-“ ε 5 

χρόνον ταῖς τῶν θείων γραφῶν ἑαυτὸν ἀνατιθεὶς 
μελέταις, βίῳ τε ὡς ἔνι μάλιστα ἐγκαρτερῶν 
φιλοσοφωτάτῳ, τοτὲ μὲν τοῖς ἐν ἀσιυτίαις γυμ- 
νασίοις, τοτὲ δὲ μεμετρημένοις τοῖς κατὰ τὸν 
“ “- φΦ ,ὔ 0. ΄ ψφὸς δ ὕπνον καιροῖς, οὗ μεταλαμβάνειν οὐδ᾽ ὅλως ἐπὶ 

“-“ 3 φ, ΡΟΝ 3} Ἁ “ 3 “ στρωμνῆς, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοὔδαφος διὰ σπουδῆς ἐποιεῖτο" 

Φ. λον κο 

, , ,ὔ . 3 . “- “ πάντων δὲ μάλιστα τὰς εὐαγγελικὰς τοῦ σωτῆρος Τ᾿ 
φωνὰς φυλακτέας ᾧετο εἶναι δεῖν τάς τε περὶ τοῦ 
μὴ δύο χιτῶνας μηδ᾽ ὑποδήμασιν χρῆσθαι παρ- 
αινούσας μηδὲ μὴν ταῖς περὶ τοῦ μέλλοντος χρόνου 

" 

φροντίσιν κατατρίβεσθαι- ἀλλὰ καὶ μείζονι τῆς κ᾿ 
Οὐ. 11, 91 ἡλικίας προθυμίᾳ χρώμενος, ἐν ψύχει καὶ γυμ- 

νότητι διακαρτερῶν εἰς ἄκρον τε ὑπερβαλλούσης 
ἀκτημοσύνης ἐλαύνων, τοὺς ἀμφ᾽ αὐτὸν εἰς τὰ 
μάλιστα κατέπληττεν, μυρίους μὲν λυπῶν εὐχο- 
μένους αὐτῷ κοινωνεῖν τῶν ὑπαρχόντων δι᾽ οὗς 
ἑώρων αὐτὸν εἰσφέροντα περὶ τὴν θείαν διδασκαλίαν 
καμάτους, οὐ μὴν αὐτός γε ἐνδιδοὺς ταῖς καρτερίαις. 
λέγεται γοῦν καὶ πλειόνων ἐτῶν γῆν πεπατηκέναι 
μηδενὶ μηδαμῶς κεχρημένος ὑποδήματι, ἀλλὰ καὶ 
οἴνου χρήσεως καὶ τῶν ἄλλων παρὰ τὴν ἀναγκαίαν 
τροφὴν πλείστοις ἔτεσιν ἀπεσχημένος, ὥστε ἤδη 
εἰς κίνδυνον ἀνατροπῆς καὶ διαφθορᾶς τοῦ θώρακος 
περιπεσεῖν. 
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γΟΪαΠ.65 οὗ ἀποίθηὺ ΠΠτογαῦατο νΒΐοἢ ἐουουν ΒΘ 50 
ἔόπα]ν ομευβη6α, οοπἰοηὺ ἱ μ6 ψΠῸ ρυτοπαβϑά ὑμθιὰ 
Ὀτουρν Πίτη ἔοι οθ0]5 ἃ ἄδγ. ΕῸΥ ἃ ρυεαῦ πυπηΡεΥ 
ΟΥ̓ γϑδιβ ἢ6 οοῃεϊπαθα ἴο ᾿νε ΠΠπ6ὸ ἃ ρΡῃΠΟβορμοΥ ἰπ 
ἐπῖ5. νῖββ, ραξείηρ' ἀϑίάβ βνυθευυιίηρ' ἐπαὺ ταϊρὺ 1684 
ἴο γου πῃ α]} ̓δὲβ ἢ 411 ἀδγ Ἰοηρ' Ηἰ5 ἀἸβοῖ ρ] πα τγὰβ ἕο 
Ῥοϑυΐξουτη ἰδθοιμβ οὔ πο Ἰρῃΐ ομαγδοῖου, δπα {πε συθαῖοῦ 
Ῥατὺ οὔ [Π6 πῖρῃῦ ἢβ ἀδνοίβα Πίτηβο! ἰο βιυαγίηρ' ὑπ6 
αἰνίηθ βουϊρύυγοβ ; δηᾷ ἢδ6 ρειβενευεα, ἃ5 δ 85 
ῬΟΒΒ1Ό16, ἴῃ ἐπ 6 τηοϑὺ ρῃΠ]Ποϑορηΐο τηϑῆποι οὗ ἰδ, δὲ 
9Π6 ἐΐτηθ αἰβοὶ ΡΠ πῖπρ' Πΐτηβ6 1 Ὁ. ξαβυϊηρ, αὖ δποῦθοῦ 
ΤηΘΑϑασησ οὐὖ Π6 {ἶἴπηθ ἐὺ" 5166ρ, νηΐ ἢ6 νγὰϑ 
ΘΟΑΥΘΙᾺΪ τὸ ἰακα, πον οὰ οἢ ἃ οοῦυοῖ, Ραΐ οα ἐπα ἤοου. 

Απα ἀθονθ 8}] ἢ6 οοπβίθυθά ἐπαὐ ἔΠοβα βαγίπρϑβ οὔ {Π6 
Βδνίουν ἴῃ Π6 αο5ρ6] οπρηΐ το θ6 Καρὺ ψῃΐοῃ Ἔχμουὶ 
8 ποὺ [0 ργονί 46] ἔνγο οοδὺβ ΠΟΥ ἴο 1868 5Π065, ΠΟΥ, 
ἱπάθθα, ἴο θῈ ψοῖπ ουὐ ψἱἢ ἐπουρηΐθ ἀρουὺΐ ἐῃα 
βαΐυτα. Ὑ88, ἢ6 νγὰβ ροββεβϑββᾶ οὗ ἃ 268] βεγομπᾷᾶ ἢΪ5 
γ8 815, Δηα ὈΥῪ ρευβανϑυηρ' ἴῃ 6014 δηα Πα ΚΟ Π 685 δπᾶ 
δοίηρ' ἴο ἐῃ6 οχίγογηθϑὺ Πτηϊῤ οὔ ρονουυ, μ6 συθαῦν 
δϑιουπαδα ἢϊ5. Ὁ] ονγεῖβ, οδυβίηρ ουϊθῦ ἴο πυτηθο 5 
γγῆο Ῥαβουρηῦ πὶ ἴο 5Πδγε ὑμεῖς ροοᾶβ, σγῇθη ὑπ 6 γ 
βᾶνν ὑΠ6 Ἰαθουτ ἐπαῦ ἢς Ὀεβίονγαα οἡ ἐβδοῃΐηρ' ἀἰνίπο 
ἐῃῖπρθ. Βυΐ 6 γψγὰβ ποὺ ομδ ἴο 5]8οῖσθῃ δπάαγδποο. 
Ης [15 βαϊά, ἴου. βχϑιῆρὶβ, ἴο ἤᾶνε νγα!καα ἴῸΣ τηϑην 

γΘδΥ5 νου πιϑῖπρ ἃ 5ῆ06 οὗἩ δὴν ἀεδβογίρείοη, γεᾶ 
ΤΠΟγ6, ἴο Πᾶνα γοίγαϊ θα ἴον ἃ ρυϑαῦ τη ΠΥ γ 6815 ΤἸΌΤΩ 
1Π6 86 οἵ νἷπα ἀπᾶ 8]}} εχοθρὺ πθοθβθαυῪ ἔοοά, 50 {πα 
ἢδ δον ἱπουσγεα ἐπ τίϑὶς οὐ ἀρϑουθηρ δηα ἰη- 
Ταγίπρ' Ἠΐβ ϑζοσηδοῃ. ἢ 

1 50 ἐπε ἰγαπϑ]αἰίοη οὔ Ἀπιῆπαβ: αΐ πὸ δχϑοὶ ρᾷγ81}16] οδῃ 
Ὀ6 δαάιιςοά ον {π6 πηθαπίηρ Πογα σίνβη ἕο θώραξ. 
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Τοιαῦτα δὴ φιλοσόφου βίου τοῖς θεωμένοις 
παρέχων ὑποδείγματα, εἰκότως ἐπὶ τὸν ὅμοιον 
αὐτῷ ζῆλον πλείους παρώρμα τῶν ᾿φοιτητῶν, : 
ὥστε ἤδη καὶ τῶν ἀπίστων ἐθνῶν τῶν τε ἀπὸ 
παιδείας καὶ φιλοσοφίας οὐ τοὺς τυχόντας ὑπ- 
ἄγεσθαι τῇ δι᾽ αὐτοῦ διδασκαλίᾳ" οἷς καὶ αὐτοῖς 
γνησίως ἐν βάθει ψυχῆς τὴν εἰς τὸν θεῖον λόγον 
πίστιν δι᾽ αὐτοῦ παραδεχομένοις, διαπρέπειν συν- 
έβαινεν κατὰ τὸν τότε τοῦ διωγμοῦ καιρόν, ὡς καί 
τινας αὐτῶν ἁλόντας μαρτυρίῳ τελειωθῆναι. 

Ιν. Πρῶτος μὲν οὖν τούτων ὁ μικρῷ πρόσθεν 1 
δηλωθεὶς Πλούταρχος ἢ ἦν" οὗ τὴν ἐπὶ θάνατον ἀ ἀπ- 

χὰ. τῶν δ ὩΣ 

; 

1 

αγομένου, σμικροῦ δεῖν αὖθις ὁ περὶ οὗ ὁ λόγος, 
“- ) ,ὔ “ , 

συμπαρὼν αὐτῷ εἰς ὑστάτην τοῦ βίου τελευτήν, 
ὑπὸ τῶν αὐτοῦ πολιτῶν ἀνήρητο, ὡς αἴτιος αὐτῷ ; 
πεφηνὼς τοῦ θανάτου. θεοῦ δὲ αὐτὸν ἐτήρει καὶ 
τότε βουλή. μετὰ δὲ “Ηλούταρχον δεύτερος τῶν 
᾿Ωριγένους φοιτητῶν μάρτυς ἀναδείκνυται Σέρηνος, 
διὰ πυρὸς τὴν δοκιμὴν. ἧς παρειλήφει. πίστεως 
παρεσχημένος. τῆς αὐτῆς διατριβῆς τρίτος καθ- 
ίσταται μάρτυς Ἡρακλείδης, καὶ ἐπὶ τούτῳ τέ- 
ταρτος Ἥρων, ὃ ὁ μὲν πρότερος ἔτι κατηχούμενος, 
ὃ δὲ νεοφώτιστος, τὴν “κεφαλὴν ἀποτμηθέντες. ἔτι 
πρὸς τούτοις τῆς αὐτῆς σχολῆς πέμπτος ἀθλητὴς 
εὐσεβείας ἀνακηρύττεται ἕτερος τοῦ πρώτου Σέρη- 
νος, ὃν μετὰ πλείστην βασάνων ὑπομονὴν κεφαλῇ 
κολασθῆναι λόγος ἔχει. καὶ ψνο νου ἭἩραϊς 
ἔτι κατηχουμένη “᾿τὸ βάπτισμα, ὥς πού φησιν 
αὐτός, “᾿ τὸ διὰ πυρὸς λαβοῦσα,᾽ τὸν βίον ἐξ- 
ελήλυθεν. 

Ἀ..8., ἃ; 2. ΟἿ 8. 4, ὅ. 
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Απμᾶ ὈΥ ἀαϊδβρ᾽αγίηρ ῥγοοΐβ βϑοἢῃΒ. 85. μεθα οὗ ἃ 
ῬΒΠοβορΗΐς 16 το ὑποβα ψῆο 58 Πίτη, ἢ8 παῦιγα!]ν 
βυϊταυ]αΐθα ἃ Ἰᾶγρα πυτηθοῦ οὗ Πΐβ ΡαΡ1]5 ἴο ἃ {Πκὸ Ζϑαδὶ, 
80 ὑπαΐ, Ἔνθεὴ διηοηρ {πΠ6 πηρο]ονίηρ' (απ 1165 δηα 
ἔμοβα ποσὰ ὑΠ6 γϑηκβ οὗ Ἰθαυγηΐηρ ἀπ ΡὨΠ]ΠΟΘΟΡΠΥ, 
ΒΟΙΏΘ. ῬΘΥΒΟΠΒ Οὗ ΠΟ 5Π18}} δοοοιιηῦ ὑγοΥ8 σγῸη ὈΥ [ἰ5 
τησίγαοίίοη. ΒΥ ἢὶθ ΔΡΌΠΟΥ ἔμπεβθ ὙΘΙῪ ΡΘΥΒΟΏΒ 
τϑοοϊνοα {πῸ ἔδι ἢ οὐ {Π6 αἰνίπε δ ογα ἔσαν ἴῃ Π6 
ἀορίῃ5 οὗ ἔπε βου], ἀπ ψεῦα οοπϑρίοαοιιβ αὖ {ῃ6 
Ῥουβθουξίοι ἐμ θη ἑακίπρ' Ρ]8ο6 ; ᾿πβουηιοῃ ὑπαῦ αν θα 

βοῖηθ οὗ ἔπθὴ ψεῦα δἰγοϑίθα πα ρευξδοϊθα ὈῪ 
τηδγίγτάοτγη. 

ΙΝ. ΤΠ ἤχοὺ οὔ {Π656, θη, νγὰϑ Ρ]αὔδγοῃ, μ6 οι 
γγ6 τηθηὐοποϑα ἃ ᾿{{16 116 ἀρο.} Α,5 Π15 τῆϑη νγἃϑ 
Βεΐπρ' δα οῃ ἐπε γγὰὺ ἴο ἀδβαίῃ, με οὗ σου νγε ἢᾶνθ 
Ῥδδθη βρβακίηρ,, θεΐπρ' ργδδαηὺ ψἱτῃ Πΐπιὶ το ὑΠ6 νεΥῪ 
δπᾷ οἵ Πΐ5 1, νγᾶ5 ἀρδίῃ δἰπηοϑὺ Κι ]Π6α Ὀγ 5 [6 ]]ονν- 
οἰδίζθηβ, 85. Ὀδίηρ οἰ αΥ]Υ ΥΘΘΡΟΠΒ1016 ἴον ἢΐ5 ἀθδίῃ. 
Βαυΐ οπ ἐπαὺ οοοαβίοῃ α͵80 6 νγὰβ Καρὺ Ὀγ ἐπε ψ1}} οὗ 
αοα.Σ2 Απάᾶ, αἴϊεν Ρ]αύαγοῃ, ὅθυθηιϑ νγα5 ὑΠπ6 βϑοοπά 
οἵ Οτίρθπ᾽β ρΡαρ1]5 ἴο 5ῆονν Πἴτη561} ἃ τηδυῦγυ, Πανίηρ' 
ἐπτουρ ἤτε οίνεη ἐπα ργοοῦ οἵ ὑπ6 ἔα ἢς Πδὰ 
τϑοοῖγθα. Ἐσουα ἐπ6 βϑηλα 56Π00] Ηυδο] 4685 νγὰβ ἐπ 6 
ἐῃϊγα τηδγέγυ, δα δἴγου μίση Ηδθγο, ὑπ6 ἔουσθῃ ; {πΠ6 
Τουτηθυ οὗ ὑπεϑθ6 νγὰβ 51} ἃ οαὐθομυσηθη, ἐπ6 Ἰαυίου 
Ἰαύθὶν Ὀαρυϊσεα. Βοίῃ ψεῦα θεμεδαβα. Εὐγίμευ, ἴῃ 
δἀαιύίΐοη ἕο {Π656, τόσα ὅπ 6 βᾶσηβ 56Π001 νψγὰβ ῥγὸ- 
οἰαϊτηθα 4 ΕΠ οῃδιηρίοη οὗ ρίεςγ, οὔθ ϑὅδύδπαβ, ἃ 
αἰογεπῦ ρϑύβοῦ ἤοσὰ ἐμ ἢγθι-τηθη οπθα οὔ ὑπαὶ 
Ὥϑτηθ. [1 15 γθοογα θα ἐπδὺ δέδευ νϑυῪ ρυϑαὺ ἐπα σαποα 
οὗἉὨ Τουΐυγα ἢϊ5 Πϑδᾷ νγᾶβ ἔδίκβη οἵ. Απά, διβοηρ ὑῃ8 
ψόοίηθῃ, Ηογαῖθ, 0 νγὰβ 501} ἀηάου ἰηβυγιούϊοι [ὉΥ 
Ῥαρ ΐϑηη, ἃ5 Οὐίρϑη Ὠίτηβο ἔβαν ββουαθνῃογα, σϑοοίνϑα 
16 Ῥαρύΐϊϑηη ὈῪ γα, πᾶ 80 δεπαβὰ Ποὺ |1ξ8. 
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Υ. ἝἭβδομος ἐν τούτοις ἀριθμείσθω Βασιλείδης, ἱ 
τὴν περιβόητον Ποταμίαιναν ἀπαγαγών, περὶ ἧς 
πολὺς ὁ λόγος εἰς ἔτι νῦν παρὰ τοῖς ἐπιχωρίοις 
ἄδεται, μυρία μὲν ὑπὲρ τῆς τοῦ σώματος ἁγνείας 
τε καὶ παρθενίας, ἐν ἧ διέπρεψεν, πρὸς ἐραστὰς 
ἀγωνισαμένης (καὶ γὰρ οὖν αὐτῇ ἀκμαῖον πρὸς τῇ 
ψυχῇ καὶ τὸ τοῦ “σώματος ὡραῖον ἐπήνθει), μυρία 
δὲ ἀνατλάσης καὶ τέλος μετὰ δεινὰς καὶ φρικτὰς 
εἰπεῖν βασάνους ἅμα μητρὶ Μαρκέλλῃ διὰ πυρὸς 
τελειωθείσης. φασί γέ τοι τὸν δικαστήν (Ἀκύλας 3 
ἣν τούτῳ ὄνομα) χαλεπὰς ἐπιθέντα αὐτῇ κατὰ 
παντὸς τοῦ σώματος αἰκίας, τέλος ἐφ᾽ ὕβρει τοῦ 
σώματος μονομάχοις αὐτὴν ἀπειλῆσαι παραδοῦναι" 
τὴν δὲ βραχύ τι πρὸς ἑαυτὴν ἐπισκεψαμένην 
ἐρωτηθεῖσαν ὃ κρίνειεν, τοιαύτην δοῦναι ἀπόκρισιν 
δι᾿ ἧς ἐδόκει νενομισμένον τι αὐτοῖς ἀσεβὲς ἀπο- 

᾿ 
[ 

θέγξασθαι. ἅμα δὲ λόγῳ τὸν τῆς ἀπο ῥάσεως 8 Ρά μ ,ῳ τῆ 
ὅρον καταδεξαμένην ὁ Βασιλείδης, εἷς τις ὧν τῶν 
ἐν στρατείαις ἀναφερομένων, ἀπάγει παραλαβὼν 
τὴν ἐπὶ θανάτῳ. ὡς δὲ τὸ πλῆθος ἐνοχλεῖν. αὐτὴν 
καὶ ἀκολάστοις ἐνυβρίζειν ῥήμασιν ἐπειρᾶτο, ὃ 
μὲν ἀνεῖργεν ἀποσοβῶν τοὺς ἐνυβρίζοντας, πλεῖστον 
ἔλεον καὶ φιλανθρωπίαν εἰς αὐτὴν ἐνδεικνύμενος, 
ἣ δὲ τῆς περὶ αὐτὴν συμπαθείας ἀποδεξαμένη 
τὸν ἄνδρα θαρρεῖν παρακελεύεται" ἐξαιτήσεσθαι 
γὰρ αὐτὸν ἀπελθοῦσαν παρὰ τοῦ ἑαυτῆς κυρίου 
καὶ οὐκ εἰς μακρὸν τῶν εἰς αὐτὴν πεπραγμένων 
τὴν ἀμοιβὴν ἀποτίσειν αὐτῷ. ταῦτα δ᾽ εἰποῦσαν 4 

γενναίως τὴν ἔξοδον ὑποστῆναι, “πίττης ἐμπύρου 
κατὰ διάφορα μέρη τοῦ σώματος ἀπ᾽ ἄκρων ποδῶν 
καὶ μέχρι κορυφῆς ἠρέμα καὶ κατὰ βραχὺ περι- 
χυθείσης αὐτῇ. καὶ ὃ μὲν τῆς ἀοιδίμου κόρης ὅ 
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Υ. ϑενθηΐῃ δυηοηρ' ἔμϑτὰ τασϑὺ 6 πυμθονεα Β851}- 
1465, ψῆο δα ἀὐγὰν {πα ἔδπιουβ Ῥοϊατηΐδεπα. 16 
Ῥγαῖβα οἵ ὑΠ|8 ννουλδη 158. ἴο ὑῃϊ5 ἀ4Υ 5.1} Ἰουα]γ βυηρ' 
Ὀγ Βοι ἔθ]]ονν- οι γγτηθη, ἃ5. οὗ ὁη6 ΨηΟῸ οἡ Ῥεμα] 
οὔ Πα οΠαϑυϊευ δπα νἱγρίηἰν οὗ Ποὺ Ῥοάγν, 'π ψΒΐοἢ 58ῃ6 
ἜΧχοο θα, οοπξεπαάδα ταπο ἢ ψ] Ἰονεὺβ (ῸΥ ἀββαγθα!Υ 

Βδὺ Ὀθοᾶν, 85 γ6]}}] 85 Πδὺ τηϊπα, νγὰβ ἴῃ ὑπε {8]] Ὀ]οοτα 

οὔ [5 γοι μα] θδδαῦγ) ; 85 οἵ ομθ ψηὴο δπαυγδα τησοῇ, 
δᾶ αὖ {πε επᾶ, αἴον ἑουΐατθϑ ἐμαῦ σου ἐθυυῖθ]6 δπάᾶ 
ξδαυία] το το]αΐθ, νγὰβ ρεσξεοϊεα Ὀγ ἔγθ, δ᾽οηρ' ψ ἢ ΠΟΥ 

τοίου Μδύοθῖα. [1 15 βαϊα, ἴῃ ἔδοῦ, ὑπαῦ {π6 πᾶσα, 

Πο86 πϑῖὴηθ νὰ Ααυΐ, δέει. ἱπῆϊοϊπηρ βανεσα 
τουῦαγεβ ΠΡΟῚ ΠΟΥ δηξίγα θοαγ, αὖ Ἰαδὺ ἐῃγθαϊεπθα ἕο 
Βαπα ΠῚ οὐδοῦ ἴο {πΠ6 ο᾽δαϊαΐουβ ἔθου ὈΟΟΙΪγ ᾿ἱπϑυ]ῦ, πα 
ἐπα, θη δου ἃ Ὀυϊθῦ ρουϊοα οὗ τϑῆδθούίοη 5ῃ6 νγὰβ 
αϑὶςοα νι μδῦ που ἀθοίβίοη νγαβ, 5Π6 τηδᾶβ ἃ γβρὶν ψῃΐοῇῃ 
ἱηνοϊνεα ἔτοτη ἐπεὶν ροϊηὺ οἵ νίϑνν βοτηθιῃΐηρ' ργοΐδησ, 
Νο βοοποὺ δᾶ 5η6 βρόοκθὴ ὑῃδὴ 56 γϑοοϊνθα {π6 
Βδηΐθποθ, δη4 Βαβι 4685, θείπηρ οπα οὗ ποβα βευνίῃηρ' 

ἴπ {86 δυτων, ἰοοῖὶς ΠῈὺ δηᾶ δα ἤδὺ ἄυγὰῦ ἴο ἀδβαίῃ. 
Απᾷ 85 ἐπε ογονᾷ ἐὑγθα ἴο ΔῆΠΟΥ Ποῖ, ἀπα ἰπϑα]ῦ ΠΟΥ 
ψ ἢ 5Πδτη ἃ] ννοσάβ, μα Κορὺ γαβιγαϊηίηρ {Πθτὴ δηάᾶ 
ἀυῖνίηρ' αυγᾶῦ ὑπ 6 ̓πϑα] το δ, ἀρ] αυτηρ' [Π6 στϑαϊαϑῦ ροῦν 
δα Κιηάπθβα ἑονναγαβ που. 516 οἡ Ποὺ ρᾶτὺ δοοδορίθα 
Π8. ἔθ ]Πον-ἔδο ηρ ΓῸΥ ΠΟΥ πα Ῥδᾶςε πίτη θ6 οὗ σοοά 
Οἤδου, ἔου ὑπαὺ 58η|6 σου] δὶς Πίστη ἔποσα ΠΟΥ 1 οτὰ, 
Π6η 58η6 ἀεραιίεά, δηα θεΐοσε Ἰοηρ ψου]Ἱα γεαυῖδα 
Πΐτὰ ἔου. ψμαὺῦ μα δᾶ ἄοπα ἔου μεύ. Τῆιυβ βρβακίηρ 
[1Ὁ 15 5814], 5886 τἱρῇὴν ποΌ]ν δπαυγθα {Π6 ἐπα, ὈοΠ]Πηρ' 
Ῥἰύο Ῥεΐπηρ' ρουτεα 5] δηα Π{{{Ππ6 ὈΥ 0116 ΟνοΥ 
αἰδγθπῦ ρατὶβ οὗ μου θοᾶγν ἴτοσὰ μθδᾶ ἴο ἴοβ. ϑυοῃ 
νγὰβ πε οοηϊαϑὺ ψαρεα ΡΥ {Π|8 ταδί θη οο]εργαϊεα ἴῃ 
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διὰ; » μὰ ν 

; 

τοιοῦτος κατηγώνιστο ἄθλος" οὐ μακρὸν δὲ χρόνον 
διαλιπὼν ὁ Βασιλείδης ὅ ὅρκον διά τινα αἰτίαν πρὸς, 

Οβ Μεῖι, 5, τῶν συστρατιωτῶν αἰτηθείς, μὴ ἐξεῖναι αὐτῷ τὸ 
ρὸν παράπαν ὀμνύναι διεβεβαιοῦτο: Χριστιανὸν γὰρ 

ὑπάρχειν καὶ τοῦτο ἐμφανῶς ὁμολογεῖν. παίζειν. 
μὲν οὖν ἐνομίζετο τέως τὰ πρῶτα, ὡς δ᾽ ἐπιμόνως. 
ἀπισχυρίζετο, ἄ ἄγεται ἐπὶ τὸν δικαστήν: ἐφ᾽ οὗ τὴν. ᾿ 
ἔνστασιν ὁμολογήσας, δεσμοῖς “παραδίδοται. τῶν 
δὲ κατὰ θεὸν ἀδελφῶν ὡς αὐτὸν ἐκαάρν γν.ς 
καὶ τὴν αἰτίαν τῆς ἀθρόας καὶ παραδόξου ταύτης͵ 
ὁρμῆς πυνθανομένων, λέγεται εἰπεῖν ὡς ἄρα 
ΠΠοταμίαινα τρισὶν ὕστερον ἡμέραις τοῦ μαρτυρίου 
νύκτωρ ἐπιστᾶσα, στέφανον αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ 
περιθεῖσα εἴη φαίη τε παρακεκληκέναι χάριν αὐτοῦ 
τὸν κύριον καὶ τῆς ἀξιώσεως τετυχηκέναι οὐκ εἰς 
μακρόν τε αὐτὸν παραλήψεσθαι. ἐπὶ τούτοις τῶν 
ἀδελφῶν τῆς ἐν κυρίῳ σφραγῖδος. μεταδόντων 
αὐτῷ, τῇ μετέπειτα ἡμέρᾳ τῷ τοῦ κυρίου διαπρέψας 
μαρτυρίῳ τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται. καὶ ἄλλοι 
ἑ πλείους τῶν κατ᾽ ᾿Αλεξάνδρειαν ἀθρόως τῷ 

Χριστοῦ λόγῳ προσελθεῖν κατὰ τοὺς δηλουμένους 
ἱστοροῦνται, ὡς δὴ καθ᾽ ὕπνους τῆς Ποταμιαίνης Ἷ 
ἐπιφανείσης καὶ προσκεκλημένης αὐτούς. ἀλλὰ 
ταῦτα μὲν ὧδε ἐχέτω. ' 

ΥἹ. Πάνταινον δὲ Κλήμης διαδεξάμενος, τῆς 
κατ᾽ ᾿Αλεξάνδρειαν κατηχήσεως εἰς ἐκεῖνο τοῦ 
καιροῦ καθηγεῖτο, ὡς καὶ τὸν ᾿Ωριγένην τῶν 
φοιτητῶν γενέσθαι. αὐτοῦ. τήν γέ τοι τῶν Στρω- 
ματέων πραγματείαν ὁ Κλήμης ὑπομνηματιζό- 
μενος, κατὰ τὸ πρῶτον σύγγραμμα χρονικὴν 
ἐκθέμενος γραφήν, εἰς τὴν Κομόδου τελευτὴν περι- 
γράφει τοὺς χρόνους, ὡς εἶναι σαφὲς ὅτι κατὰ 
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᾿ ἘΟΟΙΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΥἹ. ν. ὅ--νι. 1 

βοηρ. Απά ποῦ Ἰοῃρ' αἴλενυνγαυαβ, ῃ θη Β8511465 νγᾶϑ 
ἀϑκοα ὈΥ [5 ἔ6]Π]ονν-Βο] αἴθ 8 ἴο βυγ δ ΤΥ ΒΟΠῚ6 ΓΘ ΆΒ0 
ΟΥ̓ οὗπου, 6 5ἰουνν αἰπυταθα ὑπαὺῦ ϑυνθαυίηρ νγὰ8 
Δρϑοϊαὕεὶν ἰουθί θη ἴῃ ἢ5. οα56, ἔου ὑπὰῦ ἢ6 νγὰβ ἃ 
ΟΠ τ βείδη ἃηα δοκπον]θαρεα Ὁ ορεηϊγ. Αὐ βυϑὺ, 
ἱπᾶεοα, ἔῸΥ ἃ {τας μου ὑπουρηῦ Πα νγὰβ 16ϑεϊηρ, Ραΐ 
ψγμοπ Π6 οοηἰϊηυθα 5ἰθαϊαβϑον ἴο αἰἥττη ἰδ, ὑπο 
Ῥτουρηῦ Πΐτα το ἐπα Ἰυαρα. Απα ἤθη Πα δαταϊ δα 
{πε οοπδίδηου [οὗ ᾿ἰβ ὑῬγοξαβϑίοη] ἴῃ 5 ρυθβθησθ, Π6 
γγὰ5 οοτητηϊ θα το ρυΐίβϑοη. ὙΉ θη ΗΪ5 Ὀγείγθη ἴῃ Οοα 
ρᾶτη6 ἴο Πίτη δηα ἱπαυϊγοα ὑπῈ τεάβοη οὗ {πἰ5 βυθάδη 
ἃ που θα 10]6 ᾿τρυ]β6, ἰδ 15 βαϊα ὑπαὺ μδ βἰαϊεα {παὶ 
ἔτεα ἀδγ5 δἴλεν Ποὺ τηαυύγτάοτη Ρούϊδυηΐαθπα ἀρρθᾶγθα 
ἴο Πίτη Ὀγ πίρῃῦ, ψυθαιπηρ Ηἰ5 Ποδα ψ ἢ ἃ ουόνῃ δηά 
βαυίηρ ὑπαὶ 5η6 δᾶ οδ]θα ἀροη {Π6 Τογὰ ἔου Βΐτη, 
δα οθίαϊποα τ ῃδαὺ 5η6 γϑαμδβϑίβα, δπα ἐπαὺ Ῥείουα 
Ἰοπρ' 5η6 ψου]α ἴδε ἢΐτη ἴο μϑυβε!ξ. Τπδγθαροι ἐπα 
Ῥγοίθτοη ἱτηρατ εα ἴο Πΐτη ἐπε 568] ἴῃ {π6 Τιογά, δπᾶ 
ὁῃ ἐπα ἀδὺ δἴϑευνγαταβ ἢ σανα ποίϑθ]6 ἐθβυ πον ἴον 
{πε Του δπᾶ νγὰβ θεῃθδαβθά. Απά 1 15 τοϊαϊβα ἐπαὲ 
ΤΉΔΗΥ οΟὐποῖβ οἵ {ποβαὲ αὖ ΑἸθχϑηανῖα δι 6 ΟΥ̓́Θ 8]} δὲ 
ὁποα ἴο {πε ψοτὰ οὗ ΟΠ τῖϑὺ ἴῃ {Π6 ἐἶτηα οὗ [Π6 Ῥθυβοῃβ 
τηθηὐὶοηθα, θεοδυβο Ῥούδγηϊδεπδ Δρροδιθα ἴο ἔμοϑῖῃ ἴῃ 
ἀγδδτηβ δηα ἰηνίτεα ὑποίη, Βαῦὺ Π|8 ταυβὺ βυίῆοσ. 

ο ὟΙ. Ῥαηΐδθηῖϑ νγὰβ βιοοθεαθα ὈΥ ΟἸεπηθηΐ, ψῃ0 
ἀϊγθοῖθα ἐπε ἱπϑιγαούοη αὖ ΑἸθχαπασγία ἃΡ ἴο 500} ἃ 
ἀαἴε ὑπαὶ ΟΥΐρθη αἰδὸ νγὰβ πα οἵ Ηΐβ ριρῖ]5. [Ι͂ἢ ἔδοὶ 
ΟἸειηθηῦ, με πη σοΙη ΡΠ ηρ' 5. δέγοηιαίοὶδ, ἴῃ ἴῃ 6 ἢγδὶ 
Ῥοοῖκ ἀἴβρίανβ ἃ οΠγοπο]ορῖοα] [8 ]6, υδίπρ' ἐῃ6 ἀδαίῃ 
οὗ (ὐογητηοᾶι5 85 ἃ ὑθυυηΐητιβ ἴῃ τη ϑυσίηρ' 8 ἀαἰοϑ᾽; 
80 ἐπαὺ ἴὑ 15 οἶδα ὑπαῦ ὑΠ 6 σου νχὰβ σουτῃροβαα Ὀγ ἢίτη 

τ ΟἸεια. ϑέγοηι. ἱ. 21 (139, 140, 144). 
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Πδη. 9, 24 

Μαῦῦ. 19,12 

ΕἘΌΒΕΒΙΌΞΒ 

Σευῆρον αὐτῷ πεπόνητο τὰ σπουδάσματα, οὗ 
τοὺς χρόνους ὁ παρὼν ἱστορεῖ λόγος. 
ΝΗ. Ἔν τούτῳ καὶ ᾿Ιούδας, συγγραφέων ἕτερος, 

εἰς τὰς παρὰ τῷ Δανιὴλ ἑβδομήκοντα ᾿ἑβδομάδ ας 
ἐγγράφως διαλεχθείς, ἐ ἐπὶ τὸ δέκατον τῆς Σευήρου 
βασιλείας ἵστησιν τὴν χρονογραφίαν" ὃς καὶ τὴν 
θρυλουμένην. τοῦ ἀντιχρίστου παρουσίαν ἤδη πότε 
πλησιάζειν ᾧετο" οὕτω σφοδρῶς ἡ ἡ τοῦ καθ᾽ ἡμῶν 
τότε διωγμοῦ κίνησις τὰς τῶν πολλῶν ἀνα- 
τεταράχει διανοίας. 
ΝΠ. Ἔν τούτῳ δὲ τῆς κατηχήσεως ἐπὶ τῆς 

᾿Αλεξανδρείας τοὔργον ἐπιτελοῦντι τῷ ᾿Ωριγένει 
πρᾶγμά τι ,πέπρακται φρενὸς “μὲν ἀτελοῦς καὶ 
νεανικῆς, πίστεώς γε μὴν ὁμοῦ καὶ “σωφροσύνης 
μέγιστον δεῖγμα περιέχον. τὸ γὰρ “ εἰσὶν εὐνοῦχοι 
οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν 
οὐρανῶν δὶ ἁπλούστερον καὶ νεανικώτερον ἐκλαβών, 
ὁμοῦ μὲν σωτήριον φωνὴν ἀποπληροῦν οἰόμενος, 
ὁμοῦ δὲ καὶ διὰ τὸ νέον τὴν ἡλικίαν ὄντα μὴ 
ἀνδράσι μόνον, καὶ γυναιξὶ δὲ τὰ θεῖα προσομιλεῖν, 
ὡς ἂν πᾶσαν τὴν παρὰ τοῖς ἀπίστοις αἰσχρᾶς 
διαβολῆς ὑπόνοιαν ἀποκλείσειεν, τὴν σωτήριον 
φωνὴν ἔργοις ἐπιτελέσαι ὡρμήθη, τοὺς πολλοὺς 
τῶν ἀμφ᾽ αὐτὸν γνωρίμων διαλαθεῖν φροντίσας. 
οὐκ ἦν δὲ ἄρα δυνατὸν αὐτῷ καίπερ βουλομένῳ 
τοσοῦτον ἔργον ἐπικρύψασθαι.᾽ γνοὺς δῆτα ὕ ὕστερον 
ὁ Δημήτριος, ἅτε “τῆς αὐτόθι παροικίας προεστώς, 
εὖ μάλα μὲν αὐτὸν ἀποθαυμάζει τοῦ τολμήματος, 
τὴν δέ γε προθυμίαν καὶ τὸ γνήσιον ᾿αὐτοῦ τῆς 
πίστεως ἀποδεξάμενος, θαρρεῖν παρακελεύεται, 
καὶ νῦν μᾶλλον ἔχεσθαι αὐτὸν τοῦ τῆς κατηχήσεως 

ἔργου παρορμᾷ. 
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ἘΘΟΙΙΕΘΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗἸΙΒΤΟΆΜΥ, ΥἹ. νι. 1--νπτῖ. 8 

ὉΠάου ϑθνευιβ, ὕΠοΘ6 {της ὑπὶ8 ργαϑαηῦ δοοουηὺΐ 5 
ἀεβουϊ θην. 

ΨΙΠΙ1. Αὐ {πῖ5 {ἴτας π485 50, δποῖου υτου, οοτα- 

Ῥοξεᾶ ἃ ψυυϊΐθη ἀϊβοουσβα οὴ ὅΠ6 βενυθηΐυ 66 5 ἴῃ ἐΠ6 
ΡοοοΙς οὗ Πδη16] ; Πα βίορβ ἢἰβ γεοογτὰ οὗ {της αὖ {π6 
τεηὶῃ γᾶν οὗ {πε τεῖρῃ οὗ ϑενεσιβ. Ηδ α͵50 ψ88 οἵ 
ἐπε ορὶπίοη ἐπαῦὺ ὑπ6 τηυοῇ ἐδ] καα οὗ οοταΐηρ' οὗ {πμ8 
Δ. Ἰοἢγδὺ γὰθ μη ΔΙγοδαν ΠθᾶΥ. 850 5 ΤΟ ΠΡῚΥ α1α 
ἐπα ρευβεοαθίοη ΒΟ ἢ γὰ5 ὑπ θη βυϊυγθα ἊΡ δρδίηϑὺ ἃ 
αἰδίαγο ἐπε τϊπα8 οὗ {π6 την. 

ΥΠΠ. Αὐ ἐπαὺ ἐΐπιθ, 116 Οὐΐρθῃ νγὰ5 ρει ουπηΐηρ' 
{πῃ ψγουῦῖκ οὗ ἱπϑίσιιούίοι αὖ ΑἸοχαπασγία, μα αἸα ἃ ἐπίηρ 
ΠΟ σαν ἀρυπάδηὶ ῥτοοῦ οὗ δὴ ἱτητηδΐαστα δηᾶ 
γούὺίῃ!Ὁ] τϊπα, γεὺ 088] οὗ ἔδι ἢ ἀπα 56] Ἐσοπίγοὶ. 
ΤῸΥ πα ἴοοκ {πὸ βαγίηρ, “ΤΉ ΘΥΘ ἃγ6 δα π0ἢῃ5 γῃοἢ 

τηϑα6 ὑμπϑυηβοῖνεβ δα πιο ἢβ ἔου ὑπ6 Κίησάοτη οὔ πθαν θη β 
56 Κα,᾿᾿ ἴῃ ἴοο Π1{6 18] ἀπα δχύγεμηα ἃ 56η568, 8πα ἐπὶ ηΚίηρ' 
οί ἰο 16] ὑπ ϑανίουσ᾽ 5 βαγίηρ,, δηα α]8ὸ ὑἐπαὺ 6 
τηϊσῃηῦ ργενεηὺ 811 βυδβρίοῖοι οὗ βῃδιηθα] 5] Ποὺ ἡ 
ὑπ ρατὺ οὗ πῃ ο]ίθνεῖβ (ἴογ, γουσπρ' ἃ5 μῈ νγᾶβ, ΒῈ 886 
ἴο αἰβοουγβα οἡ αἰνίπα ἐῃΐηρβ ἢ γουθ ἢ 85 γγ16]] ἃ5 
ΤῊ6}), 6 Παβίεπεα ἴο ρυὺ ἱπίο εἴΐδβοῦ τῃς ϑανίουγ᾽ 
βαυίηρ", ἰακίηρ' οᾶγα ἴο Ἔβοᾶρθ {Π6 πούίϊοε οἵ [Π6 συθαῖεν 
πυταθει οὗ Πὶβ ραρι5. Βαΐ, νυ] 1] Ἐπουρἢ ἢδ τηϊρς 
Ῥε, ἰδ νγὰβ ποῦ ροββϑίθ]α ἕο μΙ46 ἃ ἀββᾶ οὗ {πϊ8 παΐυσο. 
Τὴ ἰδοῦ Ἰ)επηοίτϊαβ σοὺ ἕο Κπονν οὗ ἴὑ Ἰαΐθι, οἴπος μ6 
γγὰ8. Ῥγθϑιαϊπρ' ονοὺ ὕῃ6 δουηγη Υ δὲ ὑπαὶ ρΡ]δοα ; 
8 ψΠ116 Πα τηδύν θα δχοθθαϊηρ]ν δὲ Πΐτη ἔου ἢϊ5 
τ 5} δοῦ, Π6 ἀρρτονϑᾶ {Π6 Ζθ6] δῃηὰ {Π6 βἰποουίἐν οἵ ΗΪ5 
ξαϊτῃ, θα 6 Πίτη θὲ οἵ ροοα οἤδεῖ, ἃπᾶ ὑτρϑᾶ Ηΐτη ἕο 

αὐϊαοῃ Ὠϊμη56 1 πον 411} ὑπ τόσα ἴο {π6 ποῦς οὗ 
ἱηβίγαποίίοη. ; 
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ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

᾿Αλλὰ τότε μὲν οὗτος τοιοῦτός τις ἦν" οὐ μακροῖ 
δὲ χρόνοις ὕστερον ὁ αὐτὸς ὁρῶν εὖ πράττοντ' 
μέγαν τε καὶ λαμπρὸν καὶ παρὰ πᾶσιν ὄντα βε 
βοημένον, ἀνθρώπινόν τι πεπονθώς τοῖς ἀνὰ 
οἰκουμένην ἐπισκόποις καταγράφειν ὡς ἀτοπω- 
τάτου τοῦ πραχθέντος ἐπειρᾶτο, ὅτε τῶν κατὰ 
Παλαιστίνην οἱ μάλιστα δόκιμοι καὶ ,διαπρέποντες 
Καισαρείας τε καὶ ἹἹεροσολύμων ἐπίσκοποι πρεσ- 
βείων τὸν ᾿Ωριγένην καὶ τῆς ἀνωτάτω τιμῆς ἄξιο 
εἶναι δοκιμάσαντες, χεῖρας εἰς πρεσβυτέριον αὖτ. 
τεθείκασιν. τηνικαῦτα δ᾽ οὖν εἰς μέγα δόξη 
προελθόντος ὄνομά τε παρὰ τοῖς πανταχῇ πᾶσι 
ἀνθρώποις καὶ κλέος ἀρετῆς καὶ σοφίας οὐ σμικρὸν 
κτησαμένου, μηδεμιᾶς ἄλλης εὐπορῶν ὁ Δημήτριος 
κατηγορίας, τῆς πάλαι ἐν παιδὶ γεγονυίας αὐτῷ 
πράξεως δεινὴν ποιεῖται διαβολήν, συμπεριλαβεῖν 
τολμήσας ταῖς κατηγορίαις τοὺς ἐπὶ τὸ πρεσ- 
βυτέριον αὐτὸν προάξαντας. 
Ταῦτα μὲν οὖν μικρὸν ἐπράχθη ὕστερον: τότε 

γε μὴν ὁ ᾿Ωριγένης ἐπὶ τῆς ᾿Αλεξανδρείας τὸ τῆς 
θείας διδασκαλίας ἔργον εἰς ἅπαντας ἀφυλάκτως 
τοὺς προσιόντας νύκτωρ καὶ μεθ᾽ ἡμέραν ἐπετέλει, 
τοῖς θείοις ἀόκνως μαθήμασιν καὶ τοῖς ὡς αὐτὸν 
φοιτῶσιν τὴν πᾶσαν ἀνατιθεὶς σχολήν. 
᾿Επὶ δέκα δὲ καὶ ὀκτὼ ἔτεσιν τὴν ἀρχὴν ἐν, 

κρατήσαντα Σευῆρον ᾿Αντωνῖνος ὁ ὁ παῖς διαδέχεται. 
ἐν τούτῳ δὲ τῶν κατὰ τὸν διωγμὸν ἀνδρισαμένων.͵ 
καὶ μετὰ τοὺς ἐν ὁμολογίαις ἀγῶνας διὰ προνοίας, 
θεοῦ πεφυλαγμένων εἷς τις ὧν ᾿Αλέξανδρος, ὃν. 
ἀρτίως ἐπίσκοπον τῆς ἐν ἹἹεροσολύμοις ἐκκλησίας. 
ἐδηλώσαμεν, οἷα ταῖς ὑπὲρ Χριστοῦ διαπρέψας 
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ἘΘΟΙ ΕΞΘΙΑΘΤΙΟΛΙ, ΗΙΒΤΟΆΎΥ, ΝἹ. νι. 4-2 

ΘΌΘΗ ἱπάθϑα νγαβ Ηἰβ. αὐὐδαθ δὲ ἐμαὶ ἐπι. Βαΐ 
ποὺ Ἰοπρ' αἴνευνναγᾶβ, ὑυμθη ὅπ 6 βαπηθ ΡΘΥΒΟῚ 580} ἐμὰ 
δ νγὰβ ρυοβρουίηρ ἀπά ἃ σγθαῦ τηδῃ ἀπά ἰδ ποι 5η6α 
δπα ἔατηουβ ἴῃ ἐπα εἰρῃὲ οὗ 411, ονεύοούηβ ὈΥ ἃ Βυτηδῃ 
ΕΔ ΚΠΘ55, μἢ6 αὐξετηρίθα ἰο ἀδθβουῦῖθα ὑπθ ἀδθθα δ5 
τοοηδίσοιβ ἴο ἔῃ 6 Ὀῖβῃορβ ἐβτουρποῦς ἔπ6 ον], ἤθη 
ἴῃ ταοϑὺ ΒΙρΉ]ν ἀρρτονθά δηῃᾷ αἰβεϊηρυθηθα ὈΙΒῆΟΡ5 
ἴῃ Ῥαϊθϑυϊηθ, παυλοὶν ἔμοβα οὔ Οδθβαγθᾶ δ ηα «6γ 58] 6 πὰ, 
ἀεδοχαΐηρ ΟΥίρθη νουτῃγ οὗ ρυΐν!!ερο ἀπα {πε Πρ θϑὲ 
Βοποῦν, ογἀαϊηβα Ὠΐτη ἕο ἔπε ργεβογίεγαϊα Ὁ. ᾿αγίπρ' 
οἢ οὔ παηα8.5 50,85 Πα δὰ ῃθη δάνδποβα ἴο ἃ ροβί ἴοη 
οἵ σγεδὺ δδύθοτιη, πα Πδά δοαυΐγθα ΠΟ 5118]}} γαραὐαίοῃ 
δα ἔατηθ ἴον ἢἰβ νἰσῦαθ δηα ννίβαάουα ἴῃ ὑπ 6 δ 65 οὗ 8]} 
ΤΩΘῊ ΘΥΕΥΎ ΠΟΥ 6, ἐΠΥΟῸΡῊ ΙΔοκ οὗ δὴν οὐμεὺ στουπα 
οὗ δοουβαίίοηυ Πδπγαίσϊβ Βργεδα ογᾶνε 58 Π64] δθουΐ 
ἔπ6 ἀεοα ἐπα ἢς μά οουγηγϊ εα Ἰοηρ' ἀρῸ ψΠ6Π ἃ ΒΟΥ, 
ἃ παᾶ {ῃ6 ᾿ευιουῖου ἴο ἱποθα 'π ἢϊ8. δοσυβαίϊοηϑ 
ἴποβθα ψῃο ταἰβεα Πίστη ἕο ἐπε ργυβϑογίεγαϊα. 

ΤΗΐϊ5 Βαρρεπεᾶ ἃ 1{{{|π6 ψῃ1]16 αἴξουννατάβ. Αὐ ἐπα 
ἐἴπιθ, βογενοσ, Οὐίρϑη γὰ5 απραρϑα αὖ ΑἸεχδηατυία ἴῃ 
1Π6 ψουῖκ οὗ ἀϊνίηα ἱποισοίΐομ ἔου 411, συ Ππουὺῦὺ γοϑουνθ, 
ὙΠΟ οαπιθ ἰο Βίτη ὈΥ πίρῃῦ πᾶ ἴῃ ἔπε οουγβα οἵ {Π6 
ἄδγ, ἀδνοίίπρ Ηἷθ ΠΟ]6 εἶπα πα ϊν!ρ]ν ἴο ὑπ6 αἰνὶπα 
βύπα165 ἀπα ΐ5 Ραρ115. 

ὙἜῆβη ϑδνϑῦιβ μα Πο]4 {πῸ ρυϊποίραϊε ἔου εἰσῃύθθη 
γε δγ5, Π6 νγὰβ βιφοθϑαδα ὈΥ ἢῖβ δοη Απίοπίπιβ." Αἵ 
ἘΠῖ5. ἐτηθ ΑἸ χαπᾶοϑυ (Ὀεΐηρ' οπα οὗ ποϑα ψῃο ρΙαγεα 
τα ταδῃ ἀυτίηρ ὑΠε ρϑυβθου ίοη δηα αἴξου οοπ θπαϊηρ; 
ἴον πα ξαῖτἢ ὈΥ ἐπεῖν οοηξοβϑίομβ ὑγαυα ρυθβϑευνεα ὍΥ 
ἴῃς Ῥγονίάεπος οὗ (οα), σνβοιηι. νγα μάνα πηθηὐϊοπθα 
Ἰαΐεὶν 4 ἃ5 Ὀίβθῃορ οὗ ἐῃε ομυσοι δὲ «Ψθγαβδίθση, νγὰϑ 
ἀεειηθα ψουΐῃυ οὗ ἐπδ βαἰά Ὀἰβμοργῖίς, ἀἰβεϊηρυηδα 

ιν). ὙἩΠεοοεϊδίαβ ἀπᾶ ΑἸθχαπᾶου: ο7. 19. 117: 97. 
3. 866 28, 4. δ  ΦΙῚ; 4 84, 
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ΕΟΒΈΒΙΓΞ 

-οὐὐκω ιν δμννον 
ὁμολογίαις, τῆς δηλωθείσης. ἐπισκοπῆς ἀξωῦταῖν 
ἔτι Ναρκίσσου, ὃς ἢν αὐτοῦ πρότερος, περιόντος 
τῷ βίῳ. ἶ 
Ἔκ: Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα παράδοξα οἵ τῆς 

παροικίας πολῦται ὡς ἐκ παραδόσεως τῶν κατὰ 
διαδοχὴν ἀδελφῶν τοῦ Ναρκίσσου μνημονεύουσιν, 
ἐν οἷς καὶ τοιόνδε τι θαῦμα δι᾽ αὐτοῦ γεγονὸς 
ἱστοροῦσιν. κατὰ τὴν μεγάλην ποτὲ τοῦ πάσχα 
διανυκτέρευσιν τοὔλαιόν φασιν τοῖς διακόνοις ἐπι- 
λιπεῖν: ἐφ᾽ ᾧ τὸ πᾶν πλῆθος δεινῆς ἀθυμίας δια- 
λαβούσης, τὸν Νάρκισσον τοῖς τὰ φῶτα παρα- 
σκευάζουσιν ἐπιτάξαι. ὕδωρ ἀνιμήσαντας ὡς 
αὐτὸν κομιεῖσθαι. τούτου δὲ ἅμα λόγῳ πρα- 
χθέντος, ἐπευξάμενον. τῷ ὕδατι, ἐγχέαι κατὰ τῶν 
λύχνων πίστει τῇ εἰς τὸν κύριον γνησίᾳ παρα- 
κελεύσασθαι: ποιησάντων δὲ καὶ τοῦτο, παρὰ 
πάντα λόγον δυνάμει παραδόξῳ καὶ θείᾳ μετα- 
βαλεῖν ἐξ ὕδατος εἰς ἐλαίου ποιότητα τὴν ,φύσιν, 
παρά τε πλείστοις τῶν αὐτόθι ἀδελφῶν ἐπὶ μήκιστον 
ἐξ ἐκείνου καὶ εἰς ἡμᾶς βραχύ τι δεῖγμα τοῦ τότε 
θαύματος φυλαχθῆναι. 
ἔΑλλα τε πλεῖστα περὶ τοῦ βίου τοῦδε τοῦ 

ἀνδρὸς μνήμης ἄξια καταλέγουσιν, ἐν οἷς καὶ 
τοιόνδε τι. τὸ εὔτονον αὐτοῦ καὶ στερρὸν τοῦ 
βίου φαῦλοί τινες ἀνθρωπίσκοι μὴ οἷοί τε φέρειν, 
δέει τοῦ μὴ δίκην ὑποσχεῖν ἁλόντας, διὰ τὸ μυρία 
κακὰ ἑαυτοῖς συνεγνωκέναι, συσκευὴν κατ᾽ αὐτοῦ 
προλαβόντες συρράπτουσιν καί τινα δεινὴν κατα- 
χέουσιν αὐτοῦ “διαβολήν. εἶτα πιστούμενοι τοὺς 
ἀκροωμένους, ὅρκοις ἐβεβαίουν τὰς κατηγορίας, 
καὶ ὃ μέν, ἦ μὴν ἀπόλοιτο πυρί, ὥμνυεν, ὃ δέ, 
μὴν σκαιᾷ νόσῳ δαπανηθείη τὸ σῶμα, ὁ δὲ τρίτος, 
ϑ2 



ἘΘΟΙ ΞΕ ΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΒῪΥ, ΥἹ. νι. 7---ἰχ. ὅ 

85 ἢ6 νγᾶβ ἴου ἢἷβ σοηξεβϑίοηβ οὐ 68} οἵ Ουϊϑῦ ; 
ΝΑγοῖββαβ ἢϊ8 ρυβάθοθββϑου Ὀδίπρ' 5}1}] αἰΐνβ.; 

ΙΧ, Μϑηγν οὐδοὺ τηΐγδο]θβ, ἱπ4 664, οὗ Ναγοίβϑιιβ 40 
ἔπε οἰ σεης οὐ ἔῃ 6 σοτωτηιηΐςυ 68}] το ταϊπα, δα βαπᾶθά 
ἀονῃ Ὀγ {πα Ὀγείθγδη ἰπ βασοθββϑίοη, δπα δυποηρ' ἔῃ 6568 
ὅθεν τοϊαΐε ἐπαὺ ἐπα Το ]ονπρ ὑσομ θυ νγαβ ρουξουτηθά 
Ὀγ δίτη. πος δὲ {πε σγεαὺ 4]1-πίρῃξ νἱρὶ] οἵ {πε 
ῬΆβοδα ἰὐ ἰ5 βαϊα ἐμπαὺ με οἱ] ξα]εα ἐῃς ἄδδοομϑ, ἀπά 
ἐμαὶ θη ἄθορ ἀεβροπάθμου βεϊσεα {πὸ ψΠΟ]Ὲ 
ταῦ πα 6, ἐπουθαροῦ Ναγοίϑϑιιβ σουησηδη 64 ἐῃοβα 
ὙΠῸ ψγευα ργεραγίηρ ἐπ ἸΙρῃΐβ ἴο ἄταν νγαῖεὺ δᾶ 
Ὀτίπρ' [Ὁ το Πἴτη ; ἐπαὺ ψῇθη ἐΠ18 νγαὰθ ΠῸ ΒΟΟΠΟΥ βδϊα 
ἴμδπ ἄοπα, 6 {Π6ὴ ργαγϑα ονϑὺ {π6 νγαΐευ, δπᾷ θαᾶ68 
ἔποα ροῦν Ὁ ἀονῃ ἰηΐο ὑπ6 ἰαταρθ σῖτ ἀπξεϊρποάᾶ 
ζαϊϊη ἴθ ἐπε Τοσά. Απάᾶ {μαῦ ψῃθη ἐῃεγ ἀϊᾶ 115, 
ΟΠ γΑΥΥ ἴο 41} γβάβοη ὈΥ τηϊγδου]οιιβ δ Πα ἀἰνίπθ ρουνοΥ 
15 παύυτα νγὰβ ομαηρεα ἴῃ αυδ]Υ ἔγοσὰ ναῖε ἰηΐο 
ΟἹ] ; ἀπά ἐπαῦ ἔογ ἃ νευγ Ἰοπρ' {ΐπη6, τΌμτὰ ἐπαῦ ἀὯΥ Ἔνεῃ 
ἴο οὔγ8, ἃ {016 νγὰβ ργεβευνεα δ5 ἃ ργοοῦ οὔ ὑἐπαῦ ὑγόπαευ 
οὗἉ ἔουτηδθὺ ἀδγβ ΕΥ̓͂ νΘΥῪ τηδην οὗ {π6 Ῥγείῃγεη ἐμοσα. 

Απα ὑπο δηυτϊηθγαῖα ἃ ρσυθαῦ τδὴν οὔμον {πίηρβ 
δθουῦ {Π6 11ξ6 οὗ {Πϊ5 τα ψουέῃν οὗ τπθητίοη, διηοηρ; 
ὙΥΒΙΘἢ 15 ἐπ 6 ἔὉ]]Ονίηρ. (Οὐδγίδίμ που 016 ογθαΐαγεβ, 
ποὺ Ὀεΐηρ' 4016 ἴο πάσα ἢΐβ ΘΠΟΥΡῪ δπᾶ {Π6 ἤγτηπ 6885 
οἵ Ηΐβ οοπαπιοῦ, ἀπ 4 ἔδασγίηρ' ᾿οϑὺ ὑπ ν 5ῃου]α θὲ ἐδίζθη 
8Π6 ρμαΐ οη ὑπ ὶν' ὑγ18] ([ου ἔμπα ν γετα οοπβοίοιιβ οὗ τη ΠΥ 
ΘΥ1] ἀ66458), δπύϊοϊραϊεα ἐπ Ὄνθηῦ Ὀγ ἀδνίβίηρ δῃ 
Ἰηὐτῖσιια ἀραϊηθὺ Πΐτη δ πα βργθδαϊηρ ἃ οουίαϊῃ ρυᾶνθ 
Βίδπαθυ ἴο Πἰβ ῃυσὶ. ΤΠΘη, νυ τ ἃ νίονν ἴο Β6Ο.ηρ’ 
πε Ὀε] ἰοῦ οὔ ἐπεῖν ἤθαυθυβ, ὑΠ6 Ὺ βύτονε ἴο οοπῆστη ἐμεὶσ 
ϑοουβαιϊοηβ ὈΥ οαὐῃβ ; ΟΠ6 5 νοῦ, “' [1 115 15 ποὺ ἐγ 16] 
ἸηΔΥ 1 Ὀς ἀεβίγογεα Ὀγ ἤγε᾿; δῃποῦμου, “ἧΤΠΔΥ ΤΩΥ͂ 
Ὀοᾶγ Ὀὲ νναβϑίβα Ὀγ δὴ υπϊονατὰ ἀΐβεαβα ᾿᾿; ἀπᾷ ἐπδ 

1 ΒῸΥ {Π6 τϑᾶϑοη οἵ {18 566 ο. 11. 
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ΕΌΒΕΒΙΌΒ δέ ἤνθει 

ἦ μὴν τὰς ὁράσεις πηρωθείη" ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οὕτως 
αὐτοῖς, καίπερ ὀμνύουσιν, τῶν πιστῶν τις προσεῖχε 
τὸν νοῦν διὰ τὴν εἰς πάντας λάμπουσαν ἐκ τοῦ 
παντὸς σωφροσύνην τε καὶ πανάρετον ἀγωγὴν τοῦ 
Ναρκίσσου. αὐτός γε μὴν τὴν τῶν εἰρημένων 
μηδαμῶς ὑπομένων μοχθηρίαν καὶ ἄλλως ἐκ 
μακροῦ τὸν φιλόσοφον ἀσπαζόμενος βίον, διαδρὰς 
πᾶν τὸ τῆς ἐκκλησίας πλῆθος, ἐν ἐρημίαις καὶ 
ἀφανέσιν ἀγροῖς λανθάνων πλείστοις ἔτεσιν δι- 
έτριβεν. ἀλλ᾽ οὐ καὶ ὁ τῆς δίκης μέγας ὀφθαλμὸς 
ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις ἠρέμει, μετήει δὲ ὡς 
τάχιστα τοὺς ἀσεβεῖς αἷς καθ᾽ ἑαυτῶν ἐπιορκοῦντες 
κατεδήσαντο ἀραῖς. ὁ μὲν οὖν πρῶτος, ἐκ μηδεμιᾶς 
προφάσεως ἁπλῶς οὕτως, μικροῦ διαπεσόντος 
ἐφ᾽ ἧς κατέμενεν οἰκίας σπινθῆρος, νύκτωρ ὑφ- 
αφθείσης ἁπάσης, παγγενεῖ καταφλέγεται: ὃ δὲ 
ἀθρόως τὸ σῶμα ἐξ ἄκρων ποδῶν ἐπὶ κεφαλὴν ἧς 
αὐτὸς ,προσετίμησεν ἑαυτῷ νόσου πίμπλαται: ὁ 
δὲ τρίτος τὰς τῶν προτέρων συνιδὼν ἐκβάσεις 
καὶ τοῦ πάντων ἐφόρου θεοῦ τρέσας τὴν ἀδιά- 
δραστον δίκην, ὁμολογεῖ μὲν τοῖς πᾶσιν τὰ κοινῇ 
σφίσιν αὐτοῖς ἐσκευωρημένα, τοσαύταις δὲ κατ- 
ετρύχετο μεταμελόμενος οἰμωγαῖς δακρύων τε ἐς 
τοσοῦτον οὐκ ἀπέλιπεν, ἕως ἄμφω διεεφθάρῃ τὰς 
ὄψεις. 

Καὶ οἷδε μὲν τῆς ψευδολογίας τοιαύτας ὑπέσχον 
τιμωρίας" Χ. τοῦ δὲ ̓ Ναρκίσσου ἀνακεχωρηκότος 
καὶ μηδαμῶς ὅπῃ ὧν τυγχάνοι, γινωσκομένου, 
δόξαν τοῖς τῶν ὁμόρων ἐκκλησιῶν προεστῶσιν, 
ἐφ᾽ ἑτέρου μετίασιν ἐπισκόπου χειροτονίαν" Δῖος 
τούτῳ ὄνομα ἦν: ὃν οὐ πολὺν προστάντα χρόνον 
Γερμανίων διαδέχεται, καὶ τοῦτον Τόρδιος: καθ᾽ 
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ἘΘΟΙΕΘΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΥἹ. τχ. ὅ---χ. 1 

{Πῖγα, “ ΤαΔῪ ΤῊΥ ΕΥ̓ 65 6 ὈΠ πα οα.᾿ Βαυΐ, 5Βυσθανῦ ὑπουρἢ 
ἜΠαΥ τηΐϊρῃΐ, ποπα οὗ ὑπ {αὶ ὉΠ] σάνε μθβα ἴο ἐμεπι, 
Ῥδοδαβα ἐπε ἔδτης οἵ Ναγοίβϑιιβ᾽ 5 ϑορυϊθὺγ δηὰ νἱγδποιιβ 
ΤΔΉΠΘΥ οὗ 116 νγὰθ δἰνγαγϑ γ76}1 Κποννῃ ἴο 411. Ηε, 
πϑνουίῃ 1655, οου]Ἱᾶ ποὺ Ῥγόοῖς {πε συ] οἸςε ἀπ 695 οὗ ναὶ 
Βδα θδεβη βαἰά, δηά, βεβϑ46β, μδα ἔου ἃ Ἰοπρ' ἐϊτηθ θθδπ 
Ῥυγϑαΐηρ ἐπ6 ῬΠΠΟΒορΗο δ ; 80. ἢ δβοαρεᾶ ἐῃθ 
ὙὙΠΟ]6 οοταρδην οὗ {πΠ6 ομΌγο, ἃπα βρεηΐ τη ΩΥ γ 6818 
ΒΘΟΓΘΟΪΥ ἴῃ ἀδβαυῖβ ἃπα οθβουγα ρᾶγὺβ οὗ {Π6 σουπίγυ. 
Ὑοῦ {πὸ ργοαῦ ἐγε οἵ 7 υϑέϊος αἰ ποῦ τϑτηδῖπι αὐἱθὺὶ δὲ 
ἴῆδ656 ἀεδϑάς, Βαΐ ψ ἢ αἰτηοϑὺ 5ρεϑβα νἱ βίδα ἀροῖ ἐποβα 

α1685 τβθη ἔπε ουτ868 ἢ ΒΟ ἢ ἴῃ ἐπα ῖν ΡΘΥ] υσῪ 
πον Παᾶ θουπάᾶ ἐπειάβεῖνεθ. 80 ἐπε ἢγϑὺ νὰ θυτηΐ 
ἴο ἀδαῦῃ ψἱτἢ 411 ἢΐ5. ἔδταῖν, [6 πουβα ἴῃ ψῃΐοἢ Πα 
γγὰ5 βίαγίηρ θεΐπρ' ΒΟ ]]ν βεὺ οἢ ἤγα οπϑ πὶρην ἔἸΌΓα 
ΦΌΒΟΙ ον πὸ οὐμοὺ οϑῦβα ὑπ δη ἃ 5768}] Βραῦῖκ ψῃΐοῃ 
Πδρρεπθα ἴο [8}] οἡ ἰδ ; δϑ ἔου ὑπ ββοοῃηά, ἢἰβ βοάν 
γγδ5 οονεΥϑά, 41] αὖ οποθ, ἔτοσα μϑδᾶ ἴο ἴοθ ψὶῃ ἐπα 
αἴβθαβα ἐμαὺ 6 ἢδά δϑϑϊσιηβα ἴο Πτηβ 61} ἃ5 ἃ ρεπα]έν ; 
ἃπα τῆς ἐπίγα, ρεγοείνίπσ ὑπθὸ πὰρ οὗ {πε οὐποὺ 
ἔννο, πα ἔεαγίησ ἐπ6 ἱπανῖταθ]ε Ἰυπαρετηθπὶ οὗ αοα 
γγη0 βεϑίῃ 81], ταδάβ ριθ]ῖς οοπἔεββίοη οἵ ψῃδὺ ἐπον 
μά ρ]οι εα ἐορεῦμου ἴῃ σοσαοη. οὖ, ἴῃ {πε δοὺ οὗ 
Πἰβ ταρβηΐϑηςθ, 80 σγεαὺ ψγεῦα ὑπ6 Ἰατηθηΐαύοηβ ὈΥ 
ὙΠΟ δ νγὰ8 νυαϑίθα, 580 τἤδην ψγαῦα ὑΠ6 ἰδαγβ ὑπαὶ 
ἢδθ ὑπορδβι ΠΡῚΥ ρουγοά ἔογθῃ, ἐπαὺ θοΐἢ αγαβ γε ῦα 
δβίγογαεα. 
ΘΌΟἢ γγοσα ὅπ 6 ρα πἰβῃτηθηΐβ ἐπαὺ [Π 656 τηθη βυξεγεάᾶ 

Ὁ ἐμιοῖν ἐΔ]ϑθῃοοά. Χ. Βαυΐ 85 Ναγοΐβϑιιβ Πδα γϑυϊγεα 
ἃ πὸ ομα Κποὺν ψοΥα Π6 τηϊσῃῦ Ρ6, ἰὐ Ββειηθα σοοα 
ἴποβε ργεβίαΐπρ' ονεῦ ἐπα πεῖρῃθουγίηρ' ΘΠ τ [65 ἴὸ 

τοοθϑα ἴο ἐπε δρροϊηϊγαθηὺ οὗ ἀπούμου Ρίβϑῃορ. Ηΐβ 
6 ψὰ5 Ὠίυ5. ΑΥΟΥ ἃ Ῥυίεῖ ρυεβϑίάθπου ἢ6᾽ νγὰβ 

ποορεαοα Ὀγ Οεγηχδηΐοῃ, δὰ πα ἴῃ ὑπτη Ὀγ Οογαϊπ. 
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ΕΌΘΒΕΒΙΤΙΒ ἢ 
ᾷ 

, ὃν ὥσπερ ἐξ ἀναβιώσεως ἀναφανείς ποθεν ὁ 
“- “- ἘΝ ὦ Ἁ 1 

Νάρκισσος αὖθις ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν ἐπὶ τὴν προ 
στασίαν παρακαλεῖται, μειζόνως ἔτι μᾶλλον τῶν 

“- ,ὔ 

πάντων ἀγασθέντων αὐτὸν τῆς τε ἀναχωρήσε 
“ Ε ἕνεκα καὶ τῆς φιλοσοφίας καὶ ἐφ᾽ ἅπασιν δι 

παρὰ τοῦ θεοῦ κατηξίωτο ἐκδίκησιν. ΐ 
ΧΙ. Καὶ δὴ μηκέθ᾽ οἵου τε ὄντος λειτουργεῖν 

“-“ 3 ᾿ 

διὰ λιπαρὸν γῆρας, τὸν εἰρημένον ᾿Αλέξανδρον, 
ἐπίσκοπον ἑτέρας ὑπάρχοντα παροικίας, οἰκονομῖς 

ἄν 0 32 Α “ “ πᾳ , ᾽ ,ὔ Ξ- θεοῦ ἐπὶ τὴν ἅμα τῷ Ναρκίσσῳ λειτουργίαν ἐκάλε 
“- ᾽ Ε 

κατὰ ἀποκάλυψιν νύκτωρ αὐτῷ δι’ δράματος 
φανεῖσαν. ταύτῃ δ᾽ οὖν, ὡς κατά τι θεοπρόπιον, 
ἐκ τῆς Καππαδοκῶν γῆς, ἔνθα τὸ πρῶτον τῆς 
ἐπισκοπῆς ἠξίωτο, τὴν πορείαν ἐπὶ τὰ “Ἱεροσόλυμα 
εὐχῆς καὶ τῶν τόπων ἱστορίας ἕνεκεν πεποιημένο 

’, ε “ ς 7 ΕἸ ὃ... Ν ἡ φιλοφρονέστατα οἱ τῇδε ὑπολαβόντες οὐκέτ᾽ οἴκαδε 
αὐτῷ παλινοστεῖν ἐπιτρέπουσιν καθ᾽ ἑτέραν ἀπο- 

΄ " 3 “-“ ΄ ΕΣ - ΄, ς κάλυψιν καὶ αὐτοῖς νύκτωρ ὀφθεῖσαν μίαν 
φωνὴν σαφεστάτην τοῖς μάλιστα αὐτῶν σπουδαίο 
χρήσασαν: ἐδήλου γὰρ προελθόντας ἔξω πυλῶν 
τὸν ἐκ θεοῦ προωρισμένον αὐτοῖς ἐπίσκοπον 
ὑποδέξασθαι: τοῦτο δὲ πράξαντες, μετὰ κοινῆ 
τῶν ἐπισκόπων, οἵ τὰς πέριξ διεῖπον ἐκκλησία 
γνώμης ἐπάναγκες αὐτὸν παραμένειν βιάζοντο 
μνημονεύει γέ τοι καὶ αὐτὸς ὁ ᾿Αλέξανδρος 
ἰδίαις ἐπιστολαῖς ταῖς πρὸς ᾿Αντινοΐτας, εἰς ἔτι 
παρ᾽ ἡμῖν σῳζομέναις, τῆς Ναρκίσσου σὺν αὐτῷ 

΄ “- Ἁ ΄, ἈΝ ’ ᾽ προεδρίας, ταῦτα κατὰ λέξιν ἐπὶ τέλει γράφων 

ἈΡΘΟΣ 
3 ΤἼς οοτηπληῖν δὲ Απεϊποῦ, οὐ Απεϊποῦρο δ, ἃ οἷξν οἱ 

ἴῃς βαβίθσῃ Ῥδηῖκ οὗ ἐπ ΝΊΪο, ἔουιπαθα Ὀγ Ηδατγίδη ἰη α.Ὁ. 
ἴῃ ΒΟΠΟῺΓ οὗ Απίϊποιιβ. 866 ἷν. 8. 2. 
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ὥς, 

: ἘΘΟΙ ΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΥἹ. χ. 1--χι. 8 

Τὴ Πϊβ8 ἄαν Ναγοΐββιιβ ἀρρβαγθᾶ ἔτοσα βοηθεῖ, δ8 ἴδ 
ΘοΥη6 ἴο 16 ἀραΐπ, ἃ πα νγἃ5 ΟΠΟ6 ΤΏΟΤῈ ΒΤ ΟΠΘα ἴο 
ὅπῸ ργεβδίάθμου Ὀγν {πὸ Ὀγείῃγθμ, ἕο 411 δἀτηϊγεα ἢΐτα 
ἴο ἃ 5.1 σγϑδίευ. ἀδρυεε Ὀδοδαβα οὗ Πϊβ γοϊγοσηθηῦ 
δα ῬΒΠ]ΠΟΞορΡΗΐς 116, ἀπ θϑρθοῖα!Πν Ῥθοδυβα οὗ ὑπ6 
Ῥαπὶϑητηθηΐ ἢ ψ ΐοἢ Οοα Παά ἀδεοιηθά ἰδ τπθοὺ ἰο 
ΔΥΘΠΡα ἢΐτη, 

ΧΙ. Απᾷ ψῆδθη ἢθ ψγβ πὸ Ἰοῃρδὺ 8016 ἴο ρϑυξουτα 
ἴῃ ταϊηἰβγν οα δοοοιπηὺ οὗ τίρε οἱά ἂἀρϑ, πα ἀρονϑ- 
τηθηὐοηο 4: ΑἸοχαηᾶθν, Ὀεΐπρ Οίβμορ οἵ δπούμευ 
ΘΟΥΩΠλΠΠἾΥ, νγὰ8 οα 6 α Ὀγ ἃ ἀἰβρεπβαίίοη οἵ αοά ἴο ἃ 
Ἰοϊῃῦ ταϊηἰβίυυ ἢ Νατγοίββαβ, ΌΥ ἃ γανοϊαϊτίοη ψῃο ἢ 
Ῥρβαγεά ἴο Πίτη ἴῃ ἃ νἱβίοῃ δὖ πίσῃι. ὙΥ̓Ββεγβυροῃ, 
1 1η οὈβαΐθποα ἴο βοσὴθ οὐδο]6, ἢ6 τηδάθ ἐπε ἸΟυΠΘΥ͂ 

ὁτὴ ἔῃ Ἰαπα οὗ ἴῃς (δρρδάοοίδηβ, μευα 6 νγὰ8 
τϑῦ ἀδουηθα ψόυτῃν οὗ {Π6 ερίβοορδῖθ, ἴο «ϑυβα θμα, 
ὉΓ {Π6 Ῥαγροβα οὗ ρυδυϑὺ δια ἱηνεϑυραϊίοπ οὗ {Π6 
58 0Υ6 6} ρ]δςθβ. ΤῊΘ ρθορῖε ἔπεσα σάνε πίτη {Π6 τηοϑῦ 
ΟΥ̓ Ἶ4] νγεϊοουηθ, δηᾷ συ ουρα Ηΐτα ποὺ ἴο γοϊαστη Πού 6 

αἷπ, ἴπ δοοοτάδηοθ τὶ δποίπμοὺ τονοϊαιίοη νυ ἢ 

ἃ5 566 ΒΥ ἵποῖα 8150 αὖ πἰρῃῦ, ἀμ ψῃοῃ νοπομβαΐεα 
ἰάδητίοαὶ αὐΐξογαπος οἵ {πα οἰθαγεβϑδὺ Κίπα ἴο ὑποβθ 

ΕΠ θυ γγΠο γγετα ρου] αυ]ν σεδίουβ. ΕὸΥ 1 ἱπαϊοαϊεα 
ἔθθτα ἴο ρὸ ἔουτῃ ουὐδίάα ὑπῸ6 σαῦεθβ ἃπα Ὑγ6]οουη 6 ἃ5 
εἶχ ὈΙΒΗΟΡ Ηΐτη ψῆο νγᾶβ ἔογε-ογάαϊπεα οἵ αἀοα. Απὰ 

οἷηρ 115, ταῦ {Π6 σοτησηοῃ οοπβοηὺ οὗ {πΠ6 ὈΙΒΠΟΡ5 
Ἴο ψεγα δατηϊπίβυθυϊηρ ὑπ 6 ομυτομ 65 τουπμα δροαυΐ, 
ἬΘΥ σοΙηρ6]]6α ΐτα οἵ πϑοδββίτυ ἴο γϑτηδῖῃ. Απα ἴῃ 
οὶ ΑἸοχαπᾶου Πἰπηβ6] ἴῃ ἃ ῬΘΥβομΔ] Ἰα ζου ἴο {Π6 
πἰϊποίθεβ,} ψΒΙΘἢ 15 501} ἴο ὑΠ|5 ἀδΥ ργδβευνεᾶ ψττἢ 
, τηθηὐομβ Ναγοίβθυβ ἃ5. Βο] ἀϊπρ [Π6 οἢϊθῦ ρ]δοθ 

Ἰοπρ' ψ Δ Ηΐτα, υυυ!ὑἱηρ᾽ ἃ5 ἔΟ]Π]οννβ, ἴῃ ἔῃ 6858 νΕΥῪ νου, 
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ἘΠΘΒΕΒΙΓΙΞ 

τῆς ἐπιστολῆς, ἐ ἀσπάζεται ὑμᾶς Νάρκισσος 
πρὸ ἐμοῦ διέπων τὸν τόπον τῆς ἐπισκοπῆς 
ἐνθάδε καὶ νῦν συνεξεταζόμενός μοι διὰ τῶν εὐχῶ 
ῥΡὶς ἔτη ἠνυκώς, παρακαλῶν ὑμᾶς ὁμοίως ἐμὸ 
ὁμοφρονῆσαι.᾽" 

αἱ ταῦτα μὲν οὕτως εἶχεν: τῆς δὲ κατ᾽ ᾽Αντ' 
χειαν ἐκκλησίας, Σεραπίωνος ἀναπαυσαμένου, 
ἐπισκοπὴν διαδέχεται ᾿Ασκληπιάδης, ἐν ταῖς κα 
τὸν διωγμὸν ὁμολογίαις διαπρέψας καὶ αὐὖτι 
μέμνηται καὶ τῆς τούτου καταστάσεως ᾿Αλέξανδρος 
᾿Αντιοχεῦσιν γράφων ὧδε: “᾿Αλέξανδρος, δοῦλο: 
καὶ δέσμιος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τῇ μακαρίᾳ ᾽Ἄντιο 
χέων ἐκκλησίᾳ ἐν κυρίῳ χαίρειν. ἐλαφρά μοι κε 
κοῦφα τὰ δεσμὰ ὃ κύριος ἐποίησεν, κατὰ τὸν καιρὸ 
τῆς εἱρκτῆς πυθομένῳ τῆς ἁγίας ὑμῶν τῶν ᾿Αντιο- 
χέων ἐκκλησίας κατὰ τὴν θείαν πρόνοιαν ᾿Ασκλη- 
πιάδην τὸν ἐπιτηδειότατον κατ᾽ ἀξίαν τὴν πίστιν 
τῆς ἐπισκοπῆς ἐγκεχειρισμένον.᾽᾽ ᾿. 
Ταύτην δὲ τὴν ἐπιστολὴν σημαίνει διὰ Κλήμεντο 

ἀπεσταλκέναι, πρὸς τῷ τέλει τοῦτον γράφων τὸὶϊ 
τρόπον" “ταῦτα δὲ ὑμῖν, κύριοί μου ἀδελφοί, - ὰ 
γράμματα ἀπέστειλα διὰ Κλήμεντος τοῦ μακαρίοι 
πρεσβυτέρου, ἀνδρὸς ἐναρέτου καὶ δοκίμου, 
ἴστε καὶ ὑμεῖς καὶ ἐπιγνώσεσθε" ὃς καὶ ἐνθάδε 
παρὼν κατὰ τὴν πρόνοιαν καὶ ἐπισκοπὴν τοί 
δεσπότου ἐπεστήριξέν τε καὶ ηὔξησεν τὴν τοῖΐ 
κυρίου ἐκκλησίαν.᾽" 
ΧΗ. Τοῦ μὲν οὖν Σεραπίωνος τῆς περὶ λόγους 

ἀσκήσεως καὶ ἄλλα μὲν εἰκὸς σῴζεσθαι παρ᾽ 
ἑτέροις ὑπομνήματα, εἰς ἡμᾶς δὲ μόνα κατῆλθ ν 
τὰ Πρὸς Δόμνον, ἐκπεπτωκότα τινὰ παρὰ Ὶ 
τοῦ διωγμοῦ καιρὸν ἀπὸ τῆς εἰς Χριστὸν πίστε 
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ΒΟΟΙ,ΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΥἹ. χι. 3. χπὶ 1 

Ὁ 1Π 6. οἷοθε οὗ ἐπε Ἰθέξεν : ““Ναγοίββιιβ ργθαδῖβ γοῦ, 
ὙΠῸ εΐογα τὴθ γγὰβ Βο]ἀϊπρ' ἐπε ροβίἐΐοη οὗ Ὀίβμορ 
ΠΘΥ6, ἃΠα πον 18 ἀϑβοοία θα Ἱἢ τὴς ἴῃ ἐπα ῬΥΔΥΟ 5, 
αν ΐπρ᾽ οοτηρ] εἰ θα 116 γε 818 ; πα Ὄχῃουίβ γου, 85 1 
Ἴο ἰκουνίβα, το θ6 οὗ οπα τηϊηᾶ.᾽ 

50. νγὰϑ 10 τ] ὅΠ686 τηδέΐουβ. Βαΐ ψῃδη ϑογδρίοι 
"ΐου θα προσ 5 τεϑὲ, Αβοϊθρίδαθ βυοοθθαθα ἐο ἐπα 
ΟἰΒῃορτίος οὗ ἐπθ σθυγος αὐ Απίϊοος, δπᾶ μ6 νγὰβ 
Ἡἰταβ 6] ἀἰπεϊ ρα βη6α ἴον Ηΐβ οομηξοϑϑίομβ ἰπ ἐπα 
γ 6 βθου οη. ΑἸΘΧΑΠΑ͂ΘΥ 150 τηθηΐίοπβ ἢΐβ ἀρροϊπὺ- 
᾿πϑηὐ, νυττϊηρ' ἔῃ π5 ἴο ἔπ 6 ΑἸ οΟ ΘΠ 65 : “ὋΑἸΟχδηᾶθυ, 
ὶ 5ανε δηᾶ ρυΐβοπευ οἵ }68ι5 ΟἸγίϑὲ, ἕο ἐμα Ὀ]Θϑβϑᾶ 
Βθγοη. οὗ της Απίϊοομεπεβ, συθοιηρ ἴῃ ἐπα Τιοτά. 
Καὶ δα ΘΑΒΥ Ια {δ Τιογὰ τηδκα τὴν Ὀοπα8, Π θη 

Ε δασὺ δὲ 6Π6 ὑἴπηθ οἵ τὴν ἱπυρυϊβϑοηγηθπὺ ἐμαῦ Ὀγ {πὸ 
᾿ινίης Ῥτγονίάθπος Αβοϊερίδαθβ, ῇοβα σγουθηγ ἐΑΙ ΠΗ 
ηδὶς 65 ἢΐτη τηοϑὺ βυυϊζα]α, μα θθ θη θηἰτιβεθα τί ἐῃ6 
Ἰ5ῃορυῖς οἵ γουν ΒοΙν σμυτοι οὔ ἐπ 6 Αποομθηθβ. 
ΗΒ δρίβι]6 ἢ ἱπᾶϊοαΐθβ ῃδᾷ θθθη βεπὺ Ὀγ ἐπε Βαπᾶ 
ἘΟΙουθηΐ, 1 νυ πρ' αὖ {Π6 οἷοβα ἴῃ ὑΠ 15 τηϑπποὺ : “Βαΐ 
ἰδ Ἰθυθου 1 βεπά ππΐο γοὰ, τὴν ἄθαν Ὀγείῆσθμ, Ὀγ {πς 
δα οὗ ΟἸοιηθπὶ ἐπε Ὀ]οββεαᾶ ρυθβογίει, ἃ τηδῃ 
ἰγέπουβ Πα ἀρρτονεά, οἵ ψῇομι γα ψοιβεῖνεβ αἾ5Ὸ 
ἃν 6 ἢοαγά, ἀπ νυ τ ἡ Βοτη γε ψν1}] θεοουη δοαπαϊηϊεά ; 
γη0 «͵5ο, γῇ θη ἢ τγὰβ ργεβθηῦ ΠοΥδ ἴῃ δοοουάδποθ 
ἢ. ὑπ ῥγονίάεποα δπα ονευβθουβϑῃΐρ οὗ με Μαβίοσ, 
ΟἿ δἰ 56 ἀπα ἱπογθαβθα τῃῈ Ομυσγοῃ οὗ {π6 
Κὰ;" 
ΧΙ. Νὸν ἰδ 15. ΠΚοῖν, ἱπᾶεεά, ἐπαῦ ΟἾΠΟΥ τθυηοῖτ5 
50, ὑῃ6 ἔτι οὗ βθγδρίοπ᾽ 5 ̓ἰγθυδυυ βπαίθβ, ἃΥ6 
ΤαΒουν θα ὈΥῪ ΟΥΠΟΥ ρϑύβοηβ, θυΐ ὑμεγα Πᾶνα οοῖθ 
ΟΥ̓ ἴο τι5 ΟΪΥ ὑποβα δαάγοθβθα ΤῸ Πουηπιβ, ΟΠ 6 
Ἴ8ο δά [116 ἀὐγὰν ἔγοτα ἐπ6 αἱ ἢ οἵ Ομ τίβι, αὖ ἐμὲ 

1 2,4. ΟἸδιηδηΐ οὗ ΑἸεχαπάᾶτία. 
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ΒΟΒΕΒΙΓΘ 

Ολ ΟοΙ. 3,38 ἐπὶ τὴν ᾿Ιουδαϊκὴν ἐθελοθρῃσκείαν, καὶ τὰ Πρὸς 

08], 4,14 

Πόντιον καὶ Καρικόν, ἐκκλησιαστικοὺς ἄνδρας, 
Α ΝΜ , δῷ, ᾿᾽ , μ ὃ καὶ ἄλλαι πρὸς ἑτέρους ἐπιστολαί, ἕτερός τε 

’ Ε] “- ’ }] Ξ- ’ Ἃ συντεταγμένος αὐτῷ λόγος Περὶ τοῦ λεγομένου 
κατὰ Πέτρον εὐαγγελίου, ὃν πεποίηται ἀπελέγχων 

Ἁ “- 3 4 “οο ᾽ ’ ΄ὔ » “-“ τὰ ψευδῶς ἐν αὐτῷ εἰρημένα διά τινας ἐν τῇ κατὰ 
“Ῥωσσὸν παροικίᾳ προφάσει τῆς εἰρημένης γραφῆς 

3 εἰς ἑτεροδόξους διδασκαλίας ἀποκείλαντας" ἀφ᾽ 
οὗ εὔλογον βραχείας παραθέσθαι λέξεις, δι’ ὧν 
ἣν εἶχεν περὶ τοῦ βιβλίου γνώμην προτίθησιν, 
οὕτω γράφων" “ ἡμεῖς γάρ, ἀδελφοί, καὶ Πέτρον 
καὶ τοὺς ἄλλους ἀποστόλους ἀποδεχόμεθα 
Χριστόν, τὰ δὲ ὀνόματι αὐτῶν ψευδεπίγραφα ὦ: 
ἔμπειροι παραιτούμεθα, γινώσκοντες ὅτι τὰ τοιαῦτ' 
οὐ παρελάβομεν. ἐγὼ γὰρ γενόμενος παρ᾽ ὑμῖν, 
ὑπενόουν τοὺς πάντας ὀρθῇ πίστει προσφέρεσθαι, 
καὶ μὴ διελθὼν τὸ ὑπ᾽ αὐτῶν προφερόμεν 
ὀνόματι Πέτρου εὐαγγέλιον, εἶπον ὅτι εἰ τοῦ 
ἐστιν μόνον τὸ δοκοῦν ὑμῖν παρέχειν μικροψυχία 
ἀναγινωσκέσθω- νῦν δὲ μαθὼν ὅτι αἱρέσει τινὶ ὁ 
νοῦς αὐτῶν ἐφώλευεν, ἐκ τῶν λεχθέντων μοι, 

΄, ΄, , Α Ν᾿ τὰς “ ; σπουδάσω πάλιν γενέσθαι. πρὸς ὑμᾶς, ὥστε 
3 , ΤΩΣ ἡ ᾽ ΄ « -“ ἀδελφοί, προσδοκᾶτέ με ἐν τάχει. ἡμεῖς ὃ 
ἀδελφοί, καταλαβόμενοι ὁποίας ἣν αἱρέσεως ἢ 
Μαρκιανός, «ὃς» καὶ ἑαυτῷ ἐναντιοῦτο, μὴ νοῶ 

1.Α Ιαγρ ἔγαρτηθπὲ οὐ {πὶ8 ΘΌΒΡ6] νγὰβ ἀἰβοονογθὰ 
ΑἈΚΒπΙῖπι ἰπ 1886, ψΨΒΙΟΙ ἀρτεοβ Ὄχϑοῖν ψ ἢ ἔῃ ς ἀοβουρΡΕ 
δῖνεη ἀρονα ὈῪ Θεγαρίοπ, ΔΠΑ͂ 15 τηδηἰξοβεν ἀοοοίϊς ἷπ 
σοπορρέϊοη οὔ Οἢγῖδέ. πο αῦβ δῖα ποῖ ππδπίτηοιβ ἀθοιξ 
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ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΆΑΥ, ΥἹ. χη. 1--ὃ 

ἐϊπηα οὔ {πΠ6 ρευββουζίοῃ, ἴο {615} νυ] -ὐγουβῃ!ρ ; δπὰ 
ἔμοβα Τὸ Ροηϊία5 πα δγίουβ, Ομ αστοβιηθη, δηα οὐ ΘΓ 
Ἰούξουβ ὕο οὐ ποὺ Ῥύβοῃϑ ; 8δπα δηοῦμου θΟΟΚΚ μᾶ5 66 ἢ 
Θοτηροβαα ὈΥ Πΐτπι (ὐὐποογηΐηρ τυὐπαΐ ἐδ ἔποῖῦη α8 ἐδ 
Οοϑροί 9.6} Ῥείογ," νοὶ ἢ 6. πὰ5. τυ ἔθη γοξαϊπρ {Π6 
ἔαϊ]56 βἰαϊεταθηῖβ ἴῃ ἰδ, θδοδιβα οὗ οογΐαΐϊῃ ἴῃ {Π6 οοτη- 
τα ηἶΥ οὗ ἈΠ οββιιθ, Πὸ οἡ ἐπε στουπᾶ οὗἉὨ {πῸ 5αἱα 
᾿Υ  πρ’ ἐυγΠπ6α 5146 ἰηἴο Πμοίθυοαοχ ὑθδοῃίηρβ. [1 
ν1}} ποῦ 6 ὈΠΥΘΔΒΟΠΔΡ]6 ἴο αποῖθ ἃ βῃογὺ ραββᾶρα 

ἔγοση ἐπηῖ5. νους, ἴῃ νοἢ 6 ρῥαΐϑ ἔουναγά {ῃς νον 
Βα ΒεΙ4 δρϑουῦ ἐπε Ῥοοῖκ, νυ πρ 85. [Ό]Π]ον5 : “΄ ΕῸΥ 
ΟἿ ραγύ, Ὀγεῖῃγθη, νγα τθοοῖνε θοΐῃ Ῥεΐου δπᾶ ἐπα 
ΟΥΠΟΥ ἀροβὶ!θβ ἃ5 Ὁ γίϑε, θαὺ πὸ υυϊεἶπρϑ ν ΠΙ Οἢ ξΑ]56 }Ὺ 

θθδν ὑποῖὶνγ πᾶλθθ ψγα γϑ] θοῦ, ἃ5. τῆθῃ οὗ Ἔχρϑυίθηοα, 
Καονΐηρ' ἐπαῦ σα οἢ ετα ποὺ μαπαθα ἄοόνψῃ ἴο υ5. ΕῸΥ 
Τ τηγβε 1, ψΏ θη 1 οᾶτλ6 διοηρ' γοι, ἱπηαρὶ πο ὑπαὺ 81} 

οὗ γουῦ οἸαπρ' ἴο {πΠ6 ἔγαα δῖ τ ; ἀπά, νυ πουὺ σοίηρ; 
ὑΒγοιρ ἐπ 6 ο5Ρ61] Ραΐ ἔογννατα Ὀγ ἐπθτὴ ἴῃ {Π6 πᾶπηθ 
οὐ Ῥείον, 1 βαϊὰ : 1 τῃ15 5 ὑπ6 οὔἱύ ὑπίηρ ὑπαὶ 
ΒΘΘΙΠΪ ΠΡ οδιι565 οδρύϊουβ ἔθ] ηρδθ δυθοηρ γοι, ἰοὺ 
τ ΡῈ τεδά. Βαυΐ βίποε 1 αν πον ᾿δαγῃὺ, ἴγοση τ ῃαῦ 
Πὰ5 θθθη ἰο]α τπιρ, ὑμαὺ ἐπμεῖν ταϊπα τγὰβ ᾿υὐκίπρ ἴῃ 
ΒΟΙΩΘ ΠοΪ6 οὗ Πούεϑυ,, 1 5}8}} γίνε αἀΠίρεποθ ἴο σουη 8 
δραῖῃ ἴο γοιῦ ; ψ ῃογοΐοσγα, Ὀγοίῃγθη, αχρθοῦπη αὐ] Κ]γ. 
Βυὺ να, Ὀγείθγθη, σαι πουΐηρ ἕο ψῃδὺ Κὶπα οὗὨ ΠΕΥΘβΘῪ 
Μαγοΐδηιϑ ὃ Βε]οηρσοα (Ὑπὸ υβεα ἴο οοπίτδάϊοὶ Ηΐτη- 
561}, ποὺ Κπουηρ ψμδὺ Πα νὰ βαυίπρ', ἃ5 γε ψ"}}} ἸβδΥῊ 

ἀαἴε οὗ ἐῃϊ5 ο58ρ61: ϑινεῖθ ρὰΐ ἰξ δὲ α.Ὁ. 165, οἴμϑιβ ἔου 
ΟΥ ΘΥ̓Θἢ ΓΊΟΥΘ Ὑ6 Δ γ8 ΘΑ ]]6Γ. 

5. Βομνγασὲζ ΒΌρΡοβεβ ἐμαὶ ϑδγαρίοῃη ψτοῖθ: ““σνγαϑ δ! ἰπσ' 
Ὁ Τράβοη οὗ βουὴ ΠΟΙ 5Υ,᾿" τοδαϊπρ' ἐχώλευεν. 

3 ΤῊ6. Ατὐτηθπίδηῃ νευβίοη μᾶ5 αγοίοη. Βαϊ {Π6 Ῥδύβοη 
δγα τηθπέϊοπθα νγὰβ ῬΡΥΟΌΔΡΙΥ ποὺ ἐπα με] -Κποννῃ Πογειίς οὗ 
Ῥοπέιι5, θαΐ ἃ Ἰεαᾶδθν οὔ ἐπε Τ)οοοίδθ δὲ ΒΒοβϑιβ. 
ὁ Βεδαϊπρ' ὅς, ψ ἢ ἢ Βομνγαγί. 
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ἘΓΒΕΒΙΤΙΒ : 

ἃ ἐλάλει, ἃ μαθήσεσθε ἐξ ᾧ ὧν ὑμῖν ἐγράφη, ἐδυνήθη- 6 
μεν [γὰρ] παρ᾽ ἄλλων τῶν ἀσκησάντω ναὐτὸ τοῦτο 
τὸ εὐαγγέλιον, τοῦτ᾽ ἐστὶν “παρὰ τῶν διαδόχων 
τῶν καταρξαμένων αὐτοῦ, οὗς Δοκητὰς καλοῦμεν 
(τὰ γὰρ πλείονα φρονήματα ἐκείνων ἐστὶ τῆς 
διδασκαλίας), χρησάμενοι παρ᾽ αὐτῶν διελθεῖν καὶ 
εὑρεῖν τὰ μὲν πλείονα τοῦ ὀρθοῦ λόγου τοῦ σωτῆρος, 
τινὰ δὲ προσδιεσταλμένα, ἃ ἃ καὶ ὑπετάξαμεν ὑμῖν. 
ΧΙΠΠΙ. καὶ ταῦτα μὲν τὰ Σεραπίωνος. 
Τοῦ δὲ Κλήμεντος Στρωματεῖς, οἱ πάντες ᾿ 

ὀκτώ, παρ᾽ ἡμῖν σῴζονται, οὗς καὶ τοιαύτης 
ἠξίωσεν προγραφῆς “ Τύγου Φλαυίου Κλήμεντος ; 
τῶν κατὰ τὴν ἀληθῆ φιλοσοφίαν γνωστικῶν ὑπο- 
μνημάτων ᾿στρωματεῖς, ἥ ἰσάριθμοί τε τούτοις 3 
εἰσὶν οἱ ἐπιγεγραμμένοι “Ὑποτυπώσεων αὐτοῦ 
λόγοι, ἐν οἷς ὀνομαστὶ ὡς διδασκάλου τοῦ Πανταίνου 
μνημονεύει ἐκδοχάς τε αὐτοῦ “γραφῶν καὶ παρα- 
δόσεις ἐκτέθειται" ἔ ἔστιν δὲ αὐτῷ καὶ πρὸς Ἕλληνας 3 
λόγος ὁ ὁ ΤΠροτρεπτικὸς τρεῖς τε «οἱ τοῦ ἐπιγεγραμ- 
μένου Παιδαγωγοῦ καὶ “Τίς ὁ σῳζόμενος πλού- Ι 
σιος ᾿᾿ οὕτως ἐπιγραφεὶς ἕτερος αὐτοῦ λόγος τό 
τε Περὶ τοῦ πάσχα σύγγραμμα καὶ “διαλέξεις Περὶ ' Ξῃ 

Δ 

νηστείας καὶ Περὶ καταλαλιᾶς καὶ ὁ Προτρεπτικὸς 
εἰς, ὑπομονὴν ἢ πρὸς τοὺς νεωστὶ βεβαπτισμένους 
καὶ ὁ ἐπιγεγραμμένος Κανὼν ἐκκλησιαστικὸς ἢ 
πρὸς τοὺς ᾿ἸΙουδαΐζοντας, ὃν ᾿Αλεξάνδρῳ τῷ 
δεδηλωμένῳ ἐπισκόπῳ ἀνατέθεικεν. Ἴ 

1 Οὐ ηρ᾽ γάρ, τ ϑΘοῃνγαγίζ. 
2 ΤῊϊ5 ψογὰ (ἀογϊνεα ἔγοιῃ δοκεῖν, “ἴο βθϑῖη .)) γγᾶὰβ ἰπ 

ΘΟΠΊΠΊΟΏ, τ|86. 88 ἱπα ἰσαἐϊπρ᾽ ῬΘΥΒΟΠΒ8. ΟΥ' 56οἱβ ψῃῸ ἀδηϊοα ἐπ6 
γον οὗ Οὐν ΤΟΥ 5 θοαν οὗ οὗ Ηἰ5 βου πρ8. 

8 Τῃ Ἰαΐδ Οτθεὶς στρωματεύς σᾶτὴς ἴο ἢᾶγα ἴΠ6 τηθ8Π ἱηᾷ᾿ ΟΝ 
στρωματόδεσωος, ἐ.6. ἴῃ6 ϑέγίροα Ὀὰρ' ἰπ τ Ποἢ 5᾽ανοϑ το ]] ἂρ. 

“ἣν «' 
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ἘΘΟΙΕΘΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΒΎΥ, ΜΙ. χιὶ. 6---Χιῖῖ. 8 

ἔτουη ψῃδῦ Πᾶ5 6 θη νυ θη ἕο γοα), γα Ἐμ 164: ὈῪ 
οὐμουβ ψγΠῸ βἐπαϊθα ἐπΠῖ5 νου Οο5ρεΕ], ἐπαὺ 5, Ὁγ ὑπ ᾿ 
ΒΙΘΟΘΒΒΟΥΒ οἱ ἔποβθα ψγῆο Ὀερδη ἰδ, ψῃοτὶ τγα 68]] 
Ἰοοεῖδε 5 (ἴογ τποϑὺ οἵ ὑπὸ ἰάθαβ θεϊοηρ ἴο ἐπεὶν 
ἐθδοῃϊ πο ).--δίηρ [Π6 τηδίθυῖαὶ ΘαΡΡ]1641] ὈῪ ἔμ θπι, 
ΕΓ 6 ΘΠΔὈ]6α ἴο φῸ ἐπγοιρῊ ἰδ ἀπά ἀἴβοονοῦ ὑπαὺ ὑπ 6 
τηοϑὺ ρᾶγὺ ἱπάθϑα νγὰβ ἱπ δοοογάδποθ ψἱἢ ὑπὸ ἔσιια 
ἐεδοῃίπρ' οὗ {Π6 ϑανίουν, θαὺ ὑπαὺ βούὴθ ἐπίπρϑ γε 6 
δἀας64, ψΠΟἢ 4150 γα ρ]δοθ Ῥϑὶον ἔου γουν θεποῆν." 
ΧΙ]. Βυοἢ γα ὑΠ6 υυῖτπρ οὗ ϑουδρίοῃ. 

Βαυΐῦ οὗ ΟἸεπηεπὺ ἐπε ϑέγοηιαΐδὶβ, 811 ὑῃ6 εἰρη ὈΟΟΚΚ5, 
δγ6 Ὀγθϑουνϑα σἱτἢ πι8, ΠΡΟῚ νη ΐοἢ Πα Ῥεϑιονεα {π6 
Ο]]ονσίπρ᾽ 1016 : “Τίδαβ ΕἸανίαβ ΟἹεσα θην᾿ 5 Θἐσοτηδίοὶβ ὃ 
οὔ ποβέϊς Μαμηοίτϑ δοοογαϊηρ ἕο ἐμ Ταας ΡΗΠοβορ γ᾽"; 
πα οὗ δα 18] παταθου ἢ ἔῃ 656 ἀγα Πΐβ Ῥοοκβ δα 16 
Ἡγψροίῃροϑδοιδ,. ἴθ ῃΐοὴ μ6 τηθπίϊομβ Ραπίδθμιβ ὈΥ 
ΒΙΩ6 ἃ5 Πῖβ ἑβδοῆοθυ, δηα Πδ5 βϑοὺ ἔοι ἢϊ5 ἱπέεγρτοῖα- 
ἐΐοπθ οὗ {πε ϑουίρίυτεβ δῃα ἢΐ5 ἐγδαϊοηβ. ΤΠΘΥῈ 15 
αἶθο ἃ ῬοοΟΚ οὗ Πίβ, ὑπεὸ Μβιαλογίαίίοη ἰο ἰδ6 Ογτοεῖδ,5 
δηα {Πς ἴτας ῬοΟΙΚ5 οὔ {π6 σους ἐπε 16 ᾿αεάαροριιδ, 
δα ἤλο ἐδ ἐδ Κιοῦ Μαρ ἐλαΐ ἐ5 δεῖησ ϑαυεά 95 (56 ἢ 
15. {Π6 {|| 6 οὗ ἀποίμου Ῥοοῖ. οὗ ἢΪ5), ἀπ ἐπα ἐγθα δα 
Οπ ἐπε Ῥαδοῖα, διὰ ἀϊβοουσβοβ Οη Τ᾽ αδίησ ἀπ ἡ 
ϑἰαπάον, δθᾶ ὑπὸ Μαλογίαίϊίοη ἰο Ἐπάμγαηθοο, οὐὨἨ 7Ὸ 

ἕλε Ποοομέϊ Βαρίϊεεά,5 ἀυιὰ πα [θοο 1] Ἂπυ 164 {πα 
οοϊοδιαδίϊοαϊ (αποη, οὐ Αραϊπδὲ ἐλ6 «μααΐξογδ,5  Ὠοἢ 
ἢ ἢδ5 ἀδαϊοαίθα ἴο ΑἸθχαπάοθν, [Π6 ὈΙβῃορ τηθηοποᾷ 
δθονε.7 

ἴῃς Ὀεαοϊοίῃθ9. Ἡδποθ ψουΚ5 οὗ ἃ τι ϊβοθ ]δῆθοιιβ σμδγαοῖου 
ὑχετο ἐπτι5 Θη 6, ποὶ οα]ν ὈΥ ΟἸετηοπὲ, θαΐ 4150 Ὁ. Ρ]αΐατο ἢ 
πα Οτίροη (586ες 94. 8). 
4 2,6. “ Βείομθβ.᾽ 

δ Ῥτδηβ]αἰθα ἴῃ ΓΟΘΌ (Ἰαϑβίοδὶ Γι ΌγαΓΥ, γο]. 92. 
6 Οὗ " Τὸ ἐμ Φυδαίζειβ.᾽ 
8.17: 1]1. 
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Ἔν μὲν οὖν τοῖς Στρωματεῦσιν οὐ μόνον τῆς 4 
θείας κατάστρωσιν πεποίηται γραφῆς, ἀλλὰ καὶ 

“-Ἅ 3 ὦ " » ᾽ , 59. 7 ᾿ 

τῶν παρ᾽ Ἕλλησιν, εἴ τι ἄρα ὠφέλιμον ἐδόκει καὶ 
αὐτοῖς εἰρῆσθαι, μνημονεύει τῶν τε παρὰ τοῖς 
πολλοῖς δογμάτων, τὰ Ἑλλήνων ὁμοῦ καὶ τὰ 
βαρβάρων ἀναπτύσσων καὶ ἔτι τὰς τῶν αἱρεσιαρχῶν 
ψευδοδοξίας εὐθύνων, ἱστορίαν τε πολλὴν ἐξαπλοῖ, 
ὑπόθεσιν ἡμῖν πολυμαθοῦς παρέχων παιδείας. 
τούτοις ἅπασιν καταμίγνυσιν καὶ τὰ φιλοσόφων 
δόγματα, ὅθεν εἰκότως κατάλληλον τῇ ὑποθέσει 
καὶ τὴν προγραφὴν τῶν Στρωματέων πεποίηται. 
κέχρηται δ᾽ ἐν αὐτοῖς καὶ ταῖς ἀπὸ τῶν ἄντι- 
λεγομένων γραφῶν μαρτυρίαις, τῆς τε λεγομένης 
Σολομῶνος Σοφίας καὶ τῆς ᾿Ιησοῦ τοῦ Σιρὰχ καὶ 
τῆς πρὸς ἙἬ βραίους ἐπιστολῆς τῆς τε Βαρναβᾶ 
καὶ Κλήμεντος καὶ Ἰούδα, μνημονεύει τε τοῦ πρὸς ἢ 
Ἕλληνας Τατιανοῦ λόγου καὶ Ἰζασσιανοῦ ὡς καὶ 
αὐτοῦ χρονογραφίαν πεποιημένου, ἔτι μὴν Φίλωνος 
καὶ ᾿Αριστοβούλου ᾿Ιωσήπου τε καὶ Δημητρίου 
καὶ Ἐὐπολέμου, ᾿Ιουδαίων συγγραφέων, ὡς ἂν 
τούτων ἁπάντων ἐγγράφως πρεσβύτερον τῆς παρ᾽ 
Ἕλλησιν ἀρχαιογονίας Μωυσέα τε καὶ τὸ ᾿Ιουδαίων 
γένος ἀποδειξάντων. καὶ ἄλλης δὲ πλείστης 
χρηστομαθείας ἔμπλεῳ οἱ δηλούμενοι τυγχάνουσιν 
τοῦ ἀνδρὸς λόγοι: ὧν ἐν τῷ πρώτῳ περὶ ἑαυτοῦ 
δηλοῖ ὡς ἔγγιστα τῆς τῶν ἀποστόλων γενομένου. 
διαδοχῆς, ὑπισχνεῖται δ᾽ ἐν αὐτοῖς καὶ εἰς τὴν 
Γένεσιν ὑπομνηματιεῖσθαι. 
Καὶ ἐν τῷ λόγῳ δὲ αὐτοῦ τῷ Περὶ τοῦ πάσχα { 

ἐκβιασθῆναι ὁμολογεῖ πρὸς τῶν ἑταίρων ἃς ἔτυχεν 

1 ΟἸει, ϑέγοηι. ἱ. 91 (101. 9). 

4.4. 

πρῆν 2155... τ, τς. 



ἘΟΟΙ ΕΒΤΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒῪΥ, ΥἹ. χα. 4-9 

Νον ἴῃ ἐπε δέγοηιαίοῖδ ἢῈ ἢδ5 σοτηροβεα ἃ ραΐοῃ- 
γγΟΥΚ, ποὺ ον οὗ ἐπε αἰνίης ϑουίρίυτα, Ραΐ οὗἩ {ῃ6 
ὙΥἸηρ5 οἵ ἐΠ6 Οὐθαῖκβ ἂἃ5 ψ6]], 1 ἢ ἐπουρπὺ παῖ 
ΤΠΘΥ 480 ἢδα βαἰα δηυὑῃίηρ' 56 Ὁ], ἀπ δ τηθηἰοῃβ 
ΟΡ᾿ΠίΟη5. ἔγουη τϑην 5ου 665, Θχρ δἰηΐηρσ Οὐδ κ δηά 
Ὀαυθαγίδη 116, ἃ Πα τπουθουοὺ 515 ὑΠ6 ἔα]56 ορίηΐοηβ 
οὗ τῃς6 Πουθβϑίδυοῃβ ἢ δα πη] ἀϊηρ' του οἢ ἰδίου μ6 
-- 5. ἃ ψΟΥΚ οὗ σγϑαῦ δὐπαϊτοη. ὙΥῚΌΠ 411 {Π 6568 
6 ΤᾺΪΠΟ]65 α͵5οὸ π6 ορίῃΐοηβ οὗ ρῃ]ΠΟβοροΥβ, δηα 50 
6 Πᾶϑ βυϊία]ν τάδ ὑπὸ {{{16 οὗ 16 ϑέγοηιαίεῖς ἴο 
ΘΟΥΤΕΒΡΟΠα ἴο ἐπα ψοὺκ 56], Απᾶ ἴῃ ἔπϑιη ἢ Πδ5 
αἶβδο τηδάθ 86 οὗ ἐδθϑυϊτηομίθθ όσα {πῃ ἀϊδρυϊοά 
υ ὑηρ5, ἔῃ 6 θΟΟΙΚς Κποννῃ 85 ὑΠ6 Υβάοσω οὗ βοϊουθοῃ, 
δια ἐῃ6 Υβάοτη οὗ «6515 ὑπὸ ὅοῃ οὗ ϑίγδοῃ, δπα ὑπ 
Ἐν ρ βῦ]α ἕο ἐπε Ηδργενβ, ἀπᾷ ὑποβα οὗ Βδύπαραβ, δἀπᾶ 
ΟἸετα απ, δηά «46 ; ἀπά Πα τπθηξίοηβ Τ᾽ αὐϊδη 5 θΟΟΚ 
Αραϊηδέ δε γοοῖδ, δὰ (δββίδη, βίποα μ6 αἷςο μά 
ΘΟΙΡΟΒΘα ἃ ΘΠΓΟΠΟΡΥΔΡΗΥ,, ἀμ τηούθονεῦ ΡΉΪοΟ ἀπά 
Αὐβίοθυαβ ἀπ «[οϑαρῆβ δῃᾷ ειηθίγίυαβ ἀπά 
ἘΣ αΡΟΙΘπλα5,  εννίβἢ τυυϊξουβ, ἴῃ ἐπαὺ ἔμοΥ ψου]ά 5Πονν, 
4}1} οὗ ἐῃθπν, ἴῃ υυϊτηρ, ἐπαὺ Μοβαβ δηᾷ {πε Ἐν 58 
τῶο6 ψϑηὺ Ὀδοῖκ ἔαγῖπον ἴῃ {ποῖν οὐἱρίηθ ἐδ ἐπα 
Οτεεκϑ.Σ Απᾶ ἐπὸ Ῥοοϊκβ οὗ ΟἸ]εταθηΐ, οὗ ψῃΐίοἢ γα 
δ.6 Βρεακίηρ', ἀγα {Ὁ]}] οὗ τη οὐποὺ πϑϑία] Ἰδαγηΐηρ", 
[ἾῚ ἐς ἤχου οὗ ὑπεθεὲ 6 5ῆονβ νι τϑίεγεποθ. ἴο 
᾿ήτηβΒ6 1} ὑπαῦ ἢ6 σᾶτηθ γϑΥῪ ΠΘΔΥ ἴο {Π6 βοοθββοῦβ οὗ 
ἴῃς6 Αροβε!εβ ὃ; δῃᾷ δ Ῥγουηΐβεβ ἴῃ ἔπθμι 8150 ἴο 
6 ἃ ΘΟΙΩσ ΘΠ ΑΥΎ Οἡ σα ποϑίϑ." 
Αμα 1 ἢϊβ θοοῖς Οπ ἐλ Ῥαβδοῆα δ ργοΐεθϑθβϑ ὑπαὶ 

ἢ νγὰβ οοιῃρε]θα Ὀγ ἰβ οουηρδηΐομβ ἤο οοσημηδ ἴο 

5. ρα, 15 (12. 4), 22. (150. 1), 91 (147. 2: 141. 1 8}, 95 
(188. 4). 

3. Ταῖϊ, “1Πδ βισοοϑβίοη ἔτοιη ἐπ αροβέϊοβ." 70ὲα. 1 (11. 8), 
αυοίοα ν. 11. ὅ. 

4 ΟἸεπι. ϑέγοηι. 1ϊϊ, 14 (9ὅ. 9) ; ἰν. 1 (8. 8) ; νἱ. 18 (168. 4). 

45 



6 Δ41].1,1, οὔο. 

ΗΘ. 8,1 

Αοἰϑ 22, 31 

ἘΠ ..8.1: 
2 Τίῃ. 1, 

ΕΟΒΕΒΙΌΘΒ 

παρὰ τῶν ἀρχαίων πρεσβυτέρων ἀκηκοὼς παρα- 
δόσεις γραφῇ τοῖς μετὰ ταῦτα παραδοῦναι, μέ- 
μνηται: δ᾽ ἐν αὐτῷ Μελίτωνος καὶ Εἰρηναίου καί 
τινων ἑτέρων, ὧν καὶ τὰς διηγήσεις τέθειται. 

ΧΙν. Ἔν δὲ ταῖς ὙὙποτυπώσεσιν ξυνελόντα Ὶ 
εἰπεῖν πάσης τῆς ἐνδιαθήκου γραφῆς ἐπιτετμη- 
μένας πεποίηται διηγήσεις, μηδὲ τὰς ἀντιλεγο- 
μένας παρελθών, τὴν ᾿Ιούδα λέγω καὶ τὰς λοιπὰς 
καθολικὰς ἐπιστολὰς τήν τε Βαρναβᾶ, καὶ ὴν 
Πέτρου λεγομένην ᾿Αποκάλυψιν. καὶ τὴν πρὸς. 
Ἑβραίους δὲ ἐπιστολὴν Παύλου μὲν εἶναί φησιν, 
ὙΕΥΡΟΝ οἱ δὲ Ἑβραίοις, “Ἑβραϊκῇ φωνῇ, Λουκᾶν 
δὲ φιλοτίμως αὐτὴν μεθερμηνεύσαντα ἐκδοῦναι 
τοῖς Ἕλλησιν, ὅθεν τὸν αὐτὸν χρῶτα εὑρίσκεσθαι 
κατὰ τὴν ἑρμηνείαν ταύτης τε τῆς ἐπιστολῆς καὶ 
τῶν Πράξεων" μὴ προγεγράφθαι δὲ τὸ δ ̓  Παῦλος : 
ἀπόστολος ᾿᾿ εἰκότως" “Ἑβραίοις γάρ," φησίν, . 

᾿ ἐπιστέλλων πρόληψιν εἰληφόσιν κατ᾽ αὐτοῦ καὶ 
ὑποπτεύουσιν αὐτόν, συνετῶς πάνυ οὐκ ἐν ἀρχῇ 
ἀπέτρεψεν αὐτούς, τὸ ὄνομα θείς." 

Εἶτα ὑποβὰς ἐπιλέγει, ᾿Ἡ ἤδη δέ, ὡς ὁ μακάριος 
ἔλεγεν πρεσβύτερος, ἐπεὶ ὁ κύριος, ἀπόστολος 
ὧν τοῦ παντοκράτορος, ἀπεστάλη πρὸς Ἑβραίους, 
διὰ μετριότητα ὁ ἸΙαῦλος, ὡς ἂν εἰς τὰ ἔθνη ἀπ- 
εσταλμένος, οὐκ ἐγγράφει ἑαυτὸν Ἑβραίων ἀπό- 
στολον διά τε τὴν πρὸς τὸν κύριον τιμὴν διά τε 
τὸ ἐκ περιουσίας καὶ τοῖς Ἑβραίοις ἐπιστέλλειν, 
ἐθνῶν κήρυκα ὄντα καὶ ἀπόστολον. 

Αὖθις δ᾽ ἐν τοῖς αὐτοῖς ὁ Κλήμης βιβλίοις περὶ Ἷ 
τῆς τάξεως τῶν εὐαγγελίων παράδοσιν τῶν 
ἀνέκαθεν πρεσβυτέρων τέθειται, τοῦτον ἔχουσαν. 
τὸν τρόπον. προγεγράφθαι ἔλεγεν τῶν εὐαγγελίων 
406 
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ἘΘΟΙΕΒΤΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΥἹ. χιι. 9--χῖν. ὅ 

ΨΥ Πρ ὑγδα! το π5 ἐμαὺ ἢς δα Πδατά ἔγομι ἐπ οἱ ἄθυβ 
οἵ οάδη ἐΐπιθ, ἔοσ. ὑπὸ θεποῆϊ οὐ ἔῆοβα ἐμαὶ 5βμου]ά 
σΟΙη6 αἴξευ ἢ πᾶ ἢδ τηθηξίοηβ ἴθ ὁ Μοῖῖῖο δπᾶ 
το πδοιιβ πα βοιηδ οὔθ, γῃοβα δοοοπηΐβ αἶσο οὗ ἐμ 
τηδύξευ 6 Πδ5 βεὶ ἀόνψῃ. 

ΧΙΝ. Απὰ ἴῃ {π6 Πρυροίψροδοῖδ, ἴο ϑρθαὶς Ῥυϊεῆν, 
ἢ Πδ5 σίνβη οοῃοῖβαε βχρ᾽ ηδίοηβ οὔ 81] ἔμ 6 δποηΐοαὶ 
Βουρέαγεβ, ποῦ ραββίηρ' ονϑῖ δνθη {με ἀϊδβραϊοα τυῖῦ- 

ἴηρβ, 1 τηθδη {Π6 Εἰ ρἰβι]6 οὔ πᾶς δηᾶ ἐπα γϑυγαϊπίηρ: 
Οδύμοῖίς Ἐς βι165, πᾷ τη6 Ἐρίβε]α οὐ Βδύπαθρδβ, ἀπ 
[Π6 Αροοαΐγρβε Κπονῃ 858 Ρείει᾽β. Απά δ5 ἔοσ {π6 
ἘρΙβ016 το ἐπε Ηδρτονβ, μ6 βαὰγβ ἱπάβεα ἐπαὺ ἰδ ἰ5 
Ῥδυ] 5, αὶ ἐπαὺ 1 ννγὰβ νυυϊτίθη ἴον Ηεῦγονβ ἰπ ἐπ6 

ΟΒεργον ἴοπηριιθ, ἃπα ἐμπαῦ Τακο, μανίηρ οαγε 
ὑγδηβὶαἰθα 1δ, ρα] 5 Πη6α 10 ἔον. ὑῃ8 αὐδεῖζϑ ; ἤδποθ, 
ἃ5. ἃ γϑϑα]ῦ οὐ ὉΠ18 ὑγαηβαὐίοη, ἐπ 6 βᾶτηθ φοιηρ] οχίομ 
οἵ βίγ]6 15 ἐσαπά ἴῃ ἐπ15 ΕἸ ρίβυ]6 ἀπά ἴῃ ἐῃς Αοὐβ : Βαϊ 
ἐμαῦ ἐπε [γγογα8] ““Ῥδὰ] ἂπ ἀροβεϊα ᾿ σγϑύθ παῦισα Πν 
᾿ποΐ ργϑῆχϑα, θυ, βᾶγ5 Πα, “ἴῃ νυ πηρ το Ηεθταν5 
ΠΟ Πδα οοποοϊνεα ἃ ργδ)υαίοε ἀραἰηϑὲ τη πα ἡγουδ 
Βαϑρίοίοιιβ οἵ Πίτη, ἢβ νϑυῪ νίβοὶν 14 ποὲ τερεὶ ἐμϑα 
αὖ τῃ6 θερὶπηίπρ' Ὀ. ρα εϊηρ' Πΐ5 παυαθ. 

ΤΏΉΘη ἰοῦ ἄον μῈ δα ᾶβ: “Βιιξ πον, 85 {6 
Ὀ]6556α εἱᾶθι υϑϑα ἕο 880, βίποθ {πε 1 τά, Ῥεΐηρ {π6 
ΔΡοβῦ]α οὗ πε ΑἸτσηυ, νγὰβ βεπῦ ἴο {πε Ηδργονβ, 
Ῥαυ], ΠγοαρΡῊ τηοάδβίυ, βίποα ἢ δᾶ θϑεϑὴ βεπὶ ἰὸ 
ὉΠ6 (ὐδη 65, 4οεβ ποῦ ᾿πβοῦῖθα Ὠΐτη561} δ5. δῃ ἀροβίϊα 
οὗ ἴῃς Ηδργενβ, οί ἴο ρίνε ἄπε ἀείδγεποα ἰο ἐμ6 
Τουὰ δπα θβοδιβα μΒ6 τοί ἴο ἐπε Ηδργενβ δ͵5ο ουαἱὐ 
οἵ Ηἰβ ἀρυπάδποο, θεΐηρ' ἃ Ῥγθϑ θυ ἀπά Δροβε]α οἵ ἐπ 
(ὐεπέι165.᾿ 
Απα δρδίῃ ἴῃ ἐπ βϑᾶπηθ Ῥοοῖβ ΟἸθιμθηΐ Πδ5 ἱπβου θα 

ἃ ἐγδαϊίοη οὗ {πε ῥυϊπαϊ να Ἰδοὺ τ τοραγᾷ ἴο ἐπα 
οὐάον οὗ [ῃη6 (ἀοβρεῖβ, 5 Ὁ] ον. Ηδ βδϊᾷ ἐπμαὺ ὑποβαὲ 
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τὰ περιέχοντα τὰς γενεαλογίας, τὸ δὲ κατὰ Μάρκον ( 
ταύτην ἐσχηκέναι τὴν οἰκονομίαν. τοῦ Πέτρου 
δημοσίᾳ ἐν Ρώμῃ κηρύξαντος τὸν λόγον καὶ πνεύ-. 
ματι τὸ “εὐαγγέλιον ἐξειπόντος, τοὺς παρόντας, 
πολλοὺς ὄντας, παρακαλέσαι τὸν Μάρκον, ὡς ἂν 
ἀκολουθήσαντα αὐτῷ πόρρωθεν καὶ μεμνημένον 
τῶν λεχθέντων, ἀναγράψαι τὰ εἰρημένα: ποιήσαντα 
δέ, τὸ εὐαγγέλιον μεταδοῦναι τοῖς δεομένοις αὐτοῦ" 
ὅπερ ἐπιγνόντα τὸν Ἰ]έτρον προτρεπτικῶς μήτε 
κωλῦσαι μήτε προτρέψασθαι. τὸν μέντοι ᾿Ιωάννην 
ἔσχατον, συνιδόντα ὅτι τὰ σωματικὰ ἐν τοῖς εὐαγ- 
γελίοις δεδήλωται, προτραπέντα ὑπὸ τῶν γνωρίμων, 
πνεύματι θεοφορηθέντα πνευματικὸν ποιῆσαι εὐ- 
αγγέλιον. τοσαῦτα ὁ Κλήμης. 

Πάλιν δ᾽ ὁ δηλωθεὶς ᾿Αλέξανδρος τοῦ Κλή- ὃ 
μεντος, ἅμα δὲ καὶ τοῦ Πανταίνου ἔν τινι πρὸς 
᾿Ωριγένην ἐπιστολῇ μνημονεύει, ὡς δὴ γνωρίμων 
αὐτῷ γενομένων τῶν ἀνδρῶν, γράφει δὲ οὕτως" 
τ τοῦτο γὰρ, καὶ θέλημα θεοῦ, ὦ ὡς οἶδας, γέγονεν ἵνα 
ἡ ἀπὸ προγόνων. ἡμῖν φιλία μένῃ ἄσυλος, μᾶλλον δὲ 
θερμοτέρα ἦ καὶ βεβαιοτέρα. πατέρας γὰρ ἴσμεν 4 
τοὺς μακαρίους ἐκείνους τοὺς προοδεύσαντας, πρὸς 
οὗς μετ᾽ ὀλίγον ἐσόμεθα, Τ]άνταινον, τὸν μακάριον 
ἀληθῶς καὶ κύριον, καὶ τὸν ἱερὸν Ἰζλήμεντα, κύριόν 
μου γενόμενον καὶ ὠφελήσαντά με, καὶ εἴ τις 
ἕτερος τοιοῦτος" δι’ ὧν σὲ ἐγνώρισα, τὸν κατὰ 
πάντα ἄριστον καὶ κύριόν μου καὶ ἀδελφόν. καὶ 
ταῦτα μὲν τοιαῦτα. 

ὋὉ γέ τοι ᾿Αδαμάντιος (καὶ τοῦτο γὰρ ἦν τῷ. 
Ὠριγένει ὄνομα), Ζεφυρίνου κατὰ τούσδε τοῦτ! 

1 Ταϊ, “Πα ἐῃὶ5 αἰβρθηβαίίοη. ἢ 
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Οοϑρ615 ψοτα ἢγϑὺ ψυϊδῦθη νῃΐοἢ ἱποῖαας τΠ6 σθηθδὶο- 
 ρίεβ, θυΐ ὑπαῦ ἐπ6 (ὐοβρ6] δοοογαϊπρ ἕο Μδυῖ οδτὴθ 

ἰηἴο Ὀαΐηρ' ἴῃ ὑΠ15 τη Υ ' : πε Ρεῖον Πδα ρα] ον 
 ΡτΘδομϑα {πε ψογα αὖ Βοιηθ, ἂπᾶ Ὀν ἐπε ϑριτῦ Πδα 

Ῥτοο]αἰτηθα ἐπ 6 Οο5Ρ6ε], ἐπαὺ ἔποβε ργεβεπῦ, γγῆο γε γα 
τηϑην, Ἔχμουίεα Μδῖῖκ, ἃ5 ὁπ6 ψῆο Παᾷ ἐο]]ονγεα Πΐτα 
ἴογ ἃ Ἰοπρ ἐΐπηθ δῃηά σϑιπθιηθοσθα ψῃᾶὺ πα Ὀδθη 
ΒΡΟΚΘΙ, ἴο τῆδκο ἃ γϑοοστὰ οὗ ψῇῃδὺ νγὰβ βαϊάᾷ ; δῃὰ 
ἐπαὺ ἢς αἀἰα {πϊ5, ἀπα αἀἰθιυ θυΐοα ὑπΠ6 ο5Ρ61 διλοηρ' 
ὑποβα ὑμαὺ δϑκεα πα. Απᾶ ὑπᾶῦ θη {πα τηδυίου 

Ο οδτη6 ἴο Ῥεΐεν᾽ 5 Κπουν]εᾶρε Πα πο ΠΟΥ ΒΘ γΟΠΡῚΥ ἴοτ- 
Ῥδᾶβδ ἰδ ποὺ υτροᾶ ἰδ ἔογναγᾷ. Βαΐ ἐπαὺ “0Ππ, Ἰαβϑὺ 
οὗ 411, οοηβοίοιιβ ὑπαὺ {πῸ ουὐῤνναγα 3 ἔαοῖβ μαᾶ θθεη βϑὶ 
ἔουθῃ ἴῃ ἐπα Οοϑρεῖβ, νγὰϑ ὑὐρϑα ὁ ὈΥ͂ [ιἷβ ἀ501Ρ168, 
86, αἰνίπεὶν τονε ὈῪ με ϑρίγι, οοπιροβθα ἃ 
βρί ἰτα8] οβρεὶ]. ΤῊΪ5β 15 ΟἹοσλθη 5 δοοουηΐ. 

Απά αραΐη ΑἸεχδπάσδυ, οὗ βοτὰ γα βροῖκε θεΐοτε," 
τηθηςίοηβ ΟἸοταθηΐ, δπα δὖ {πὸ βασὴθ {τη α5οὸ Ραδαηΐ- 
ΔΘΠΙ8, πῃ ἃ οογξαίη ἰοίζου ἴο Οτΐίρθη, ἃ8 τβθῃ ΨΠ0 
δα θϑβεϑὴ Κπονψη ἴο μίγη. Ηδ υυυῖξθϑ δ8 ἔο]οννβ : “ΕῸΥ 
ὑΠ15 αἷἰϑὸ ἢδ8 ργονεᾶ ἴο θὲ ἐπε ψ1}} οὗ αοά, 85 ποι 
Κπονγαϑῦ, ἐπαὺ πα ἔποπα ϑῃῖρ ἐμαὺ σουηθβ ἕο τ ΠΡΌΣΩ 
ΟἿἹ ἔογοίαιμουβ 5ῃου]Ἱα σγϑυηδίη ἀΠΒΠ ΔΘ, ΠΔΥ ΥδίθοΥ 
ΘΎΟΥ ὙΨΔΙΎΩΘΙ ΔΠ4 τηογα βἰθαξαθί. ΕῸΣ να πον ἃ85 
ξαϊῃουϑ ὑποβα Ὀ]οϑϑθα ομθϑ ψῆοὸ νψεπὺ Ὀοΐοτα τ, ἢ 
γγΠοΥὴ νγ6 5}8}} θῈ εὐ Ιοῃρ : Ῥαμπίδθημαϑβ, ὑγα]ὶν Ὀ]Θββθα 
δα τὴῦ τηδβίου, δηα ὑπ6 μον ΟἸεουηθηῦ, γγῆο νγᾶβ ΤΩ 
τηδϑίου δα ργοϊιθβα τηθ, πα 811 οὐμοὺβ {|6 ἔθου. 
ΤΗγοΟῸΡῊ ὑπθθ6 1 οᾶπηα ἴο Κπονν ἔπ6θ, ψηο αὐὸ ἐπ6 
Ὀεϑὺ ἴῃ 8}} ἐπῖηρβ, δα τὴν τηδϑίευ ἃπα Ὀγούμον. ἡ ΤΉι5 
ἅο {Π686 τηδύξευβ βἔδηα. 
Νον Ααἀατγηδηδίαβ (ἔου {818 4150 νγὰβ ΟΥἱρθ π᾿ 5 Π8Π16), 

ΒΘ ΖΕρΡ ἢ γΥΐπιι5 νγὰβ αὖ ὑπαὺ ἐϊπης σα] πρ' ἔπ 6 ομαγ ἢ 

Τὰ, “ΡοΟΙ ἢ" δι ων, 
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χρόνους τῆς Ρωμαίων ἐκκλησίας ἡγουμένου, 
ἐπιδημῆσαι τῇ “Ῥώμῃ καὶ αὐτός που γράφει, λέγων 

᾿ εὐξάμενος τὴν ἀρχαιοτάτην Ῥωμαίων ἐκκλησίαν 
ἰδεῖν ᾿᾿- ἔνθα οὐ πολὺ διατρίψας, ἐπάνεισιν εἰς τὴν 
᾿Αλεξάνδρειαν, καὶ δὴ τὰ συνήθη τῆς κατηχήσεως 
ἐνταῦθα μετὰ πάσης ἐπλήρου σπουδῆς, Δημητρίου 
τῶν τῇδε ἐπισκόπου ἔτι τότε παρορμῶντος αὐτὸν 
καὶ μόνον οὐχὶ ἀντιβολοῦντος ἀόκνως τὴν εἰς τοὺς 
ἀδελφοὺς ὠφέλειαν. ποιεῖσθαι. ΧΥ͂. ὃ δ᾽ ὡς ἑαυτὸν 
ἑώρα μὴ ἐπαρκοῦντα τῇ τῶν θείων βαθυτέρᾳ 
σχολῇ τῇ τε ἐξετάσει καὶ ἑρμηνείᾳ τῶν ἱερῶν 
γραμμάτων καὶ προσέτι τῇ τῶν προσιόντων κατ- 
ηχήσει μηδ᾽ ἀναπνεῦσαι συγχωρούντων αὐτῷ, ἑτέ- 
ρων ἐφ᾽ ἑτέροις ἐξ ἕω καὶ μέχρις ἑσπέρας ἐπὶ τὸ 
παρ᾽ αὐτῷ διδασκαλεῖον φοιτώντων, διανείμας τὰ 
πλήθη, τὸν ρακλᾶν τῶν γνωρίμων προκρίνας, 
ἔν. τε τοῖς θείοις σπουδαῖον καὶ ἄλλως ὄντα 
λογιώτατον ἄνδρα καὶ φιλοσοφίας οὐκ ἄμοιρον, 
κοινωνὸν καθίστη τῆς κατηχήσεως, τῷ μὲν τὴν 
πρώτην τῶν ἄρτι στοιχειουμένων εἰσαγωγὴν 
ἐπιτρέψας, αὐτῷ δὲ τὴν τῶν ἐν ἕξει φυλάξας 
3 ’ὔ ἀκρόασιν. 
ΧΥῚΙ. Τοσαύτη δὲ εἰσήγετο τῷ ᾿Ωριγένει. τῶν 

θείων λόγων ἀπηκριβωμένη ἐξέτασις, ὡς καὶ τὴν 
Ἑβραΐδα γλῶτταν ἐκμαθεῖν τάς τε παρὰ τοῖς 
᾿Ιουδαίοις φερομένας πρωτοτύπους αὐτοῖς Ἑβραίων 
στοιχείοις γραφὰς κτῆμα ἴδιον ποιήσασθαι ἀν- 
ιχνεῦσαί τε τὰς τῶν ἑτέρων παρὰ τοὺς ἑβδομήκοντα 
τὰς ἱερὰς γραφὰς ἑρμηνευκότων ἐκδόσεις καί τινας 
ἑτέρας παρὰ τὰς κατημαξευμένας ἑρμηνείας ἐναλ- 
λαττούσας, τὴν ᾿Ακύλου καὶ Συμμάχου καὶ Θεο- 
δοτίωνος, ἐφευρεῖν, ἃς οὐκ οἶδ᾽ ὅθεν ἔκ τινων 
δο 
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ἘΟΟΙ ΕΒΘΙΑΘΤΙΟΘΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΥἹ. χν. 10--τνι. 1 

οὔ με Βοΐημδηβ, Πἰπηβ61} βαῦθβ ἴῃ νυ πρ' Βουα Θ ΠΘΥΘ 
ἐμαὶ με βἰαγεᾶ αἱ οιηθ. Ηΐβ ψογὰβ γϑ : “᾿ 1) εβί τίη 
ἕο 566 ἐπα τηοϑὺ ἀποίθηὐ ομασο οὗ ἐπα Βουαδηβ.᾽" 

Αἴἴεν βρεπαΐπρ' ἃ 5Βμογῦ ἐΐτηβ ἔπογθ, μΒ6 γϑϊυσηθά ἴο 
ΑἸεχαπάσία, ἀπᾷ ἱπά δε οοηὐϊπαδᾷ ἴο {Ὁ]Π] ἴῃ ὑΠαῦ οἰδγ 
Ηΐβ οαβίοτματυ νους οἵ ἱποίσυοϊίοη. τ ἢ 41} Ζϑδὶ, 
Ῥεταθινίαβ, ἔπε Ὀίβμορ οὗ {πμ6 ρξορὶς ἔπογα, 5.1} 
ἐχμουξίηρ ἀπ ψ ]]πὶρὴ δπἰγοαϊηρ Ηἷπὶ ἴο ΡΥ 
ἀΠΙσ πεν ᾿ΐβ ἰαβὶς οὐ υϑϑξα]πθββ ἔον ὑπ6 Ὀγείμγθη. 
ΧΥ. Βυΐ ψΠδη Π6 5ὰνν ὑπαῦ Π6 νγὰβ Ῥδοογηΐηρ' ἅπ8}0}]6 
ἴον με ἄβερευ βἐυαυ οὗ ἀϊνίπε ἐπίηρβ, πᾶυλοὶν, ὑπ 6 
αχδιηϊηδίϊοη δπα ἐγαπβαὐύϊοη οὗ ὑπ βδουθα συϊιηρ8, 
δηα ἴῃ δἀάτϊείοη ἔον {πε ᾿πδύσιούίομ οὔ ποθ 0 γγ6 6 
οοταΐηρ᾽ ἐο Πίτη πᾶ ἀϊὰ ποὺ ρῖνε Πίτη ἐΐπαθ ἴο Ὀγθαῖμα 
(ἔογ οπμα βαίοθῃ οὔ ρυρι!5 ἴδον ἀποῦμεν Κερὺ ἔγθαπθη ηρ; 
ἔγοτα τποση ἰο πίρῃὺ Πἷ5. Ἰδοῦ θ- οοση), μ6 τηδάθ ἃ 
αἰνίϑίοιυ οὐ τπ6 πυτάθοιβ. ϑεϊθουύπρ Ηδυδο]αβ. ἔγόση 
διηοηρ ᾿ἰβ ῬΌΡΙ15, ἃ ταδπ ΨΠῸ νγὰ5 Ζθδίοιιβ οἵ αἷνίπε 
ἑῃίηρβ, δηα, ἃ5. γ76}1, ἃ νΕΥῪ ἰθαυπθα ῬευΒ0 Δα πο 
ἔγτο ἴῃ ΡΒΠΟβοραν, μῈ σᾶνα Πΐτη ἃ 5μαγα ἴῃ ἐῃ6 [δ5ὶ 
οὔ ̓ πϑ γπουίοι, δϑϑιρηΐηρ το Πίστη ὅπ 6 ρυ δ] παῖ πανν βύπα 68 
οἵ ἔβοβε ψῆο ψοῖε ͵υϑὺ Ἰδαγηίηρ ἐπεῖν δ] απιθηΐβ, ἀπά 
τ βϑθυνίηρ' ἴον Βΐτη56} [Π6 ἐεδομίηρ οἵ ἐμ Ἔβχρϑυϊοπορά 
Ῥαρ115. 

ΧΥΙ. Απά 80 δοουταῖθ νγὰβ ὕπ6 δχδιηϊπδίίοη ὑμπαῦ 
Οτίρεη Ὀγουρηῦ ἴο Ῥθδὺ ἀροπ ἐπα ἀϊνίπα θοοῖκβ, ὑπαὶ 
6 δνεπτηδάᾶδ ἃ ὑπογουρῃ βυυαν οὔπε Ηθργον [οπρι6, 
δηᾷ ροὺ ἰηἴο 5 οὐγῖι ροββεϑϑίου [Π6 οὐἱρίηδὶ νυ! ηρ5 
ἴῃ ἐπα δοῖπα] Ηθρτεν ομαγδοΐουβ,  ῃῖοἢ σγοσα αχιδηῦ 

᾿ διηοηρ 6 768. ΤΠα5, ἴοο, Π6 ἰταοϑα {Π6 βαϊ 0ῃ5 
οὔ ἐπε οὐποὺ ἐγαπβαΐουβ οὔ {Π6 βδογθα υυϊτηρβ 651 465 

ἐπα ϑθνθηῦυ ; πᾷ Ὀθβϑᾶθβ ἐπε θβαῦΐεῃ ὑγδοὶς οὗ ὑγδηβ- 
Ἰαϊίοπβ, ὑπαὶ οὗ Ααυῖα δηα ϑυυασάδοιιβ ἀπᾶ ΤΠθο- 

ἀοϊϊοη, Πα ἀἰβοονοσθά οογίαϊπ οὐ μουβ, Υ ὨΙΘἢ σοῦ τπιϑοᾶ 
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μυχῶν τὸν πάλαι λανθανούσας χρόνον ἀνιχνεύσας 
προήγαγεν εἰς φῶς" ἐφ᾽ ὧν διὰ τὴν ἀδηλότητα, 3 
τίνος ἄρ᾽ εἶεν οὐκ εἰδώς, αὐτὸ τοῦτο μόνον ἐπ- 
εσημήνατο ὡς ἄρα τὴν μὲν εὕροι ἐν τῇ πρὸς ᾿Ακ- 
τίοις Νικοπόλει, τὴν δὲ ἐν ἑτέρῳ τοιῷδε τόπῳ. 8 
ἔν γε μὴν τοῖς Ἑ ξαπλοῖς τῶν Ψαλμῶν μετὰ τὰς 
ἐπισήμους τέσσαρας ἐκδόσεις οὐ μόνον πέμπτην, 
ἀλλὰ καὶ ἕκτην καὶ ἑβδόμην παραθεὶς ἑρμηνείαν, 
ἐπὶ μιᾶς αὖθις σεσημείωται ὡς ἐν Ἵεριχοῖ εὑρη- 
μένης ἐν πίθῳ κατὰ τοὺς χρόνους ᾿Αντωνίνου τοῦ 
υἱοῦ Σευήρου. ταύτας δὲ ἁπάσας ἐπὶ ταὐτὸν 4 
συναγαγὼν διελών τε πρὸς κῶλον καὶ ἀντιπαραθεὶς 
ἀλλήλαις μετὰ καὶ αὐτῆς τῆς Ἑβραίων σημειώσεως 
τὰ τῶν λεγομένων Ἑξαπλῶν ἡμῖν ἀντίγραφα 
καταλέλοιπεν, ἰδίως τὴν ᾿Ακύλου καὶ Συμμάχου 
καὶ Θεοδοτίωνος ἔκδοσιν ἅμα τῇ τῶν ἑβδομήκοντα 
ἐν τοῖς Τετρασσοῖς ἐπισκευάσας. 
ΧΥΠ. Τῶν γε μὴν ἑρμηνευτῶν αὐτῶν δὴϊ 

τούτων ἰστέον ᾿Εβιωναῖον τὸν Σύμμαχον γεγο- 
νέναι" αἵρεσις δέ ἐστιν ἡ τῶν ᾿Ἐβιωναίων οὕτω 
καλουμένη τῶν τὸν Χριστὸν ἐξ ᾿Ιωσὴφ καὶ Μαρίας 
γεγονέναι φασκόντων ψιλόν τε ἄνθρωπον ὑπειλη- 
φότων αὐτὸν καὶ τὸν νόμον χρῆναι ᾿Ιουδαϊκώτερον 
φυλάττειν ἀπισχυριζομένων, ὥς που καὶ ἐκ τῆς 
πρόσθεν ἱστορίας ἔγνωμεν. καὶ ὑπομνήματα δὲ 
τοῦ Συμμάχου εἰς ἔτι νῦν φέρεται, ἐν οἷς δοκεῖ 
πρὸς τὸ κατὰ Ματθαῖον ἀποτεινόμενος εὐαγγέλιον 
τὴν δεδηλωμένην αἵρεσιν κρατύνειν. ταῦτα δὲ 
ὁ ᾿Ωριγένης μετὰ καὶ ἄλλων εἰς τὰς γραφὰς 

1 ΤῊΘ Ἠδρχαρὶὰ 5 ἔπ συϑδὲ οὐ εἶοα] ψφουῖς οἵ Οτίρεη, 50 σδ] θα 
Ῥδοδιῖιβα ᾿ξ νγα8 Δυσδ ρα ἴῃ 8ϊα: τηδΐη ΘΟ] πηη8, ἴῃ ἐμ ΟΠ] ον; 
οΥὐον ἔγτοπι ἰϑῖϊς ἰο τἰσῃῖ: (1) Ηδργεν, (9) ἐγαπβιτογαϊίοη οὗ 
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ἴῃ τη, ν ἢ ΐοἢ, ἴδον ᾿Ἰγίηρ' ΒΘ ῃ ἔον ἃ ἰοπρ' ἐΐτηθ, ῃ6 
ἰγδοθα δπα Ὀγουρηὺ ἴο Ἰρηῦ, 1 Κποὸν ποὺ ἔγοτη ννῆδὲ 
ΤΈΘΘσβαβ. ὙΥΊ σταράγα ἕο ἐπ 686, οα δοσουηὺ οὗ ἐπμεῖσ 
ΟὈβουτῖτγ (ποῦ Κπονηρ' ΠΟ56 ἴῃ Πα νου] ὑΠδν ἡγε 6) 
ἢδ τηθυοὶν ἱπαϊοαίεα ὑΠ15.: ὑπαῦ 1η6 οπα μα ἔουπᾶ αὐ 
ΝΙΘΟΡΟΪ 5, πθᾶν Αοὔϊατη, ἀπ ῃ 6 οὐδ ἴῃ 50 ἢ Δπούμεῦ 
Ῥίδοθ. Αὐ δῃὴγ ταῖϑ, ἴῃ {πε Ἠδχδρ]δὶ οὗ πε Ῥβδ]γηβ, 
αἴτεον ἐπα ἔουν 6 1}- κόπον βαϊτίοπβ, μ6 ρ]δοθα θεβϑίαα 
ἵμθτα ποῦ ΟἿΪΥ ἃ ΠΡ Ὀαΐ 4150 ἃ βίχίῃ δπᾶ ἃ βενθεηίῃ 
ἐγδηβϑ]αἰίΐοι ἢ δηᾷ ἰπ {πῸ οαβθα οὗ οπα οὗ ἔπθϑ6 6 ἢδ5 

 ἱπαϊοαϊεα ἀραΐη ἐπαὺ ἴδ νγὰβ ἔουπά δὖ «6υῖομο ἴῃ ἃ 787 
ἴῃ ἐπε ἐπι οὗ Απίομπίπιβ {πΠ6 βοὴ οὗ ϑδνεσαβ. ΑἹ] 
ἔπε686 μα Ὀγοιρηὺ τορσούπου, αἰν!αἴπρ' ἔῃ τὰ ἱπΐο ο]δι565 
Δ Πα ρΡ]δοίπρ' ἔῃ 6 Ππ| ΟΠ 6 οὐδ ἀραϊηϑῦ ὑΠ6 οὐμου, τοσοῦ Υ 
ψἢ [Π6 δοῖπδὶ Ηδῦτον ἱοχὺ ; δηᾶ 50 ἢῈ 85 θα 
ἔῃ οορίεβ οὗ ἔπε Ηθχαρϊα, 85 ἰὑ 15. οδὴ]ϑᾶ. Ηδ τηδαᾶβ 
ἃ ἔαγέμου βαραγαῦθ δυγδηρουηθηὺ οὗ ἐπε δαϊίίοη οὗ 
Ααυ]ὰ ἀπ ϑυτητηδοῆυβ ἀπα ΤἬβοαοίίοι. ἰορσοίμεῦ 
στ ὑπαὶ οὔ ὑπ δενεπῦυ, ἴῃ {πΠ6 Τείγαρ]δ. 

ΧΥΤῚ. Νονν ἃ5 γεραγαβ {πΠ686 8816 ὑγϑδηϑίίουβ ἰὐ 15 
ἕο "6 ποϊβα ἐπαὺ ϑ'υγωσηδοῃιβ τννὰ5 δῃ ΕἸ ἰοηΐτθ. ΤΠοβθ ἢ 
γγη0 Ὀεϊοπρ ἴο ὑῃ6 Πδύθϑυ οἵ ῃς ΕἸ οηἰΐθβ, 85 1Ὁ 15 
ο41164, δἰἶῆντα ἐπαὺ ἐπ (ἢ γὶθὺ νὰ θουπ οὗ ΦΌ56Ρἢ ἂπὰ 
Μϑγν, δπα βυρροβε Ηϊτὰ ἴο 6 ἃ τποϑῦα τηδη, ἃπα 
Β ΓΟΠΡῚΥ τηδϊηξαίη ἐπαὺ {Π6 ἰὰνν ουρηΐ ἴο ΡῈ Κερὺ ἰπ ἃ 
ΤΉΟΤ 6 β του] ν Φ αν 5 ἔαβ οι, 85. α]8οὸ νγα ϑᾶνν βουηδ- 
ποτα ἔγουτη ἐπε ἰογεροίηρ Πίϑίουυ. Ὁ Απαᾶ τθυηοῖμβ.. 
ἴοο οὗ ϑ'υυηγηδοῆιβ ἀγα 511} αχίδηῦ, ἴῃ ΒΟΉ, ὈῪ Π15 
οΡροϑίψίοῃ ἕο η6 (σοβρεὶ δοοογταΐϊηρ ἴο Μαϊίῃεν, μ6 
ΒΕ 6.5 ἴο Ποϊ]ὰ ἐπε δρονε-τηθηϊ οπθα ἤουθθυ. ΤΉΘΒ6, 

᾿ δἷοηρ ἱ τ οὐποὺ ἱπιεγργείαίίομβ οὗ ἐπα ϑουρύαγεβ ὈΥ 
{π6 Ηδῦτον ἰπΐο ατσθοκ Ἰείίουβ, (3) Αααῖ]α, (4) ϑ'υτασηδομι8, 
(ὅ) Βερίυδρὶπὲ, (6) ΤΠπεοοδοίϊοπ. 

3 ἐ,9. τῆς. Ηοθχᾶρὶα ἢ σο] α πηΠη8 (1) πα (9) οπιἰἐἰοά. 
5,91. 2. 
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ἑρμηνειῶν τοῦ Συμμάχου σημαίνει παρὰ ᾿Ιουλιανῆς 
τινος εἰληφέναι, ἣν καί φησιν παρ᾽ αὐτοῦ Συμμάχου 
τὰς βίβλους διαδέξασθαι. 
ΧΥΠῚ. Ἔν τούτῳ καὶ ᾿Αμβρόσιος τὰ τῆς] 

Οὐαλεντίνου φρονῶν αἱρέσεως, πρὸς τῆς ὑπὸ 
᾽Ωριγένους πρεσβευομένης ἀληθείας ἐλεγχθεὶς καὶ 
ὡς ἂν ὑπὸ φωτὸς καταυγασθεὶς τὴν διάνοιαν, τῷ 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὀρθοδοξίας προστίθεται λόγῳ. 
καὶ ἄλλοι δὲ πλείους τῶν ἀπὸ παιδείας, τῆς περὶ 2 
τὸν ᾿Ωριγένην φήμης πανταχόσε βοωμένης, ἤεσαν 
ὡς αὐτόν, πεῖραν τῆς ἐν τοῖς ἱεροῖς λόγοις ἱκανό- 
τητος τἀνδρὸς ληψόμενοι" μυρίοι δὲ τῶν αἱρετικῶν 
φιλοσόφων τε τῶν μάλιστα ἐπιφανῶν οὐκ ὀλίγοι 
διὰ σπουδῆς αὐτῷ προσεῖχον, μόνον οὐχὶ πρὸς 
τοῖς θείοις καὶ τὰ τῆς ἔξωθεν φιλοσοφίας πρὸς 
αὐτοῦ παιδευόμενοι. εἰσῆγέν τε γὰρ ὅσους εὐφυῶς 8 
ἔχοντας ἑώρα, καὶ ἐπὶ τὰ φιλόσοφα μαθήματα, 
γεωμετρίαν καὶ ἀριθμητικὴν καὶ τἄλλα προ- 
παιδεύματα παραδιδοὺς εἴς τε τὰς αἱρέσεις τὰς 
παρὰ τοῖς φιλοσόφοις προάγων καὶ τὰ παρὰ 
τούτοις συγγράμματα διηγούμενος ὑπομνηματιζό- 
μενός τε καὶ θεωρῶν εἰς ἕκαστα, ὥστε μέγαν καὶ 
παρ᾽ αὐτοῖς “Ἕλλησιν φιλόσοφον τὸν ἄνδρα κηρύτ- 
τεσθαι-: πολλοὺς δὲ καὶ τῶν ἰδιωτικωτέρων ἐνῆγεν 4 
ἐπὶ τὰ ἐγκύκλια γράμματα, οὐ μικρὰν αὐτοῖς 
ἔσεσθαι φάσκων ἐξ ἐκείνων ἐπιτηδειότητα εἰς τὴν 
τῶν θείων γραφῶν θεωρίαν [τε] καὶ παρασκευήν, 
ὅθεν μάλιστα καὶ ἑαυτῷ ἀναγκαίαν ἡγήσατο τὴν 
περὶ τὰ κοσμικὰ καὶ φιλόσοφα μαθήματα ἄσκησιν. 
ΧΙΧ. Μάρτυρες δὲ καὶ τῆς περὶ ταῦτα αὐτοῦιϊ 

κατορθώσεως αὐτῶν Ἑλλήνων οὗ κατ᾽ αὐτὸν 
ἠκμακότες φιλόσοφοι, ὧν ἐν συγγράμμασιν πολλὴν 
δ4 

νιν νν.......... 
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 Βγιτήδοῆαβ, Οτίρϑη ἱπαϊοαΐθϑ ἐμαὶ ἢ6 Πδά τϑοοϊνοᾶ 
ἔγτοση ἃ οουξαϊη Ψ]}18πᾶ, γῃο, Π6 88 γ5, ἱπῃθυ 64 ἴῃ ΠΟΥ 
ἔσσῃ [ῃΠ 6 θΟΟΚΒ ἔΌμπι Θυυητήδοῆτβ Ὠϊγηβο], 

ΧΥΙῚῚ. Αὐ {πϊ5 ἐἶπηθ α5οὸο Αὐργοβθο, ψγῃο Πο]ά ἐπα 
νίεννβ οὔ [ῃ6 ἤϑυεβυ οἵ Ν᾽ ἰδ ΐηιιϑ,1 νὰ γοξαϊθα Ργ {πα 
ἐσατῃ 85 ργεβεηἰθα Ὀῃ Ουΐρϑη, δη4, δ5 1 Ηΐβ ταὶ ὑγεσα 
ΠΠατϊπαϊθα Ὀγ Ἰρηδ, σαν ἷβ δα μεϑίοι ἕο {πῸ ἔστα 
ἀοοίτπα 85 ὑδαρηῦ Ὀγ ὑπα Ομυτοῃ. Απά τηδὴν οὐμοὺ 
ουἰξαγεοα ῬΘΥβοηβ, βίποα ΟΥρεπ᾿β ἔδγηβθβ νγὰβ ποϊβεάᾶ 
ΔΡγοδα δνευυΠ γ6, οατηθ ἰο Ὠΐτη ἕο δ Κα ἐγ 8] οὗ {ῃ68 
τη 85 5 ΠΟΘ ΠΟΥ ἴῃ ἐπ βδογεα ῬοΟΚθ. Απα πα θοὺ5 
ΟὔΠε Βαυθιϊοβ, ἀπ ποὺ ἃ ἔευν οὔ ἐπε τηοϑὺ ἀἰβ ϊηρι πῃ 6 

ΡΠΠ]ΟΞΟρΡμοΥβ, σᾶνα δαγηθϑὺ Πϑεᾶ ἴο ἢΐπι, δη4, οὔθ 
τηἱρῃϊ αἰτηοβὺ 58υ, ὑγεῦα ἱπδοισιοιθα ὈΥ Ηΐμα ἴῃ 5Θου]Αν 
ῬΒΠΠΟΒΟΡΗΥ 88 γγῈ]}} 85 ἴῃ ἀϊνίπα ἐπίηρθ. Ἐὸν με υβεά 
ἴο ἰηἰγτοάποα α͵8οὸ ἴο {Π6 βὕπαν οἵ ρῃ]Π]ΟΒΟΡΗΥ 85 τδηΥ 
85 ἢδ βδὺν ψγΕΥῈ παΐαγα!]ν οἰ εεα, ᾿πιρᾶυιϊηρ' σΘογηθ συ 
8: Αὐἰ τη οίϊο πα ἐπ6 οὐμαὺ ῬγΘ πα μανῪ βιθ]εβοῖβ, 
δηα ἰπδη Ἰδδαϊπρ' ἔῃθτ οα ἕο ἐπα ϑυϑίθιηβ νυ οἢ ἀγα 
ἔουπα δυποηρ' ΡΕ]Π]ΟΒΟρΡ ἢ ο 5, σίνίηρ' ἃ ἀείδ]δα δοοουπὲ 
οἵ ὑποῖν ὑγθαβεβ, οοτητη θη ηρ ΠΡΟῚ Δηα ΘΧϑυηϊ ηηρ' 
ἰηΐο 6δοῇ, 50 ἐμαὺ {Π6 τβδῃ νγὰβ ργοοϊαϊτηβα 85 ἃ ρυθαὺ 
ῬΒΠΟΒΟΡΠΟΥ ἐν εη ἃυιοηρ [ῃ 6 αὐθεῖκβ ἐμπουηβεῖνεβ. Απά 
ΤΩΔΗΥ͂ ῬΘΥΒΟΏΒ 8͵50 οἵ ἃ τῆουα ἱρῃογδηὺ ομδγδοίου Π6 

πΥροα ἴο ἴδκθ ρ {πε ογαϊ ΠαΥῪ δἸθθηξαυυ βὑπάϊ65, 
αἰθοϊαυίηρ' ὑπαῦ παν νου] ἀδγῖνα πὸ 5118}} δἀναηΐαρο 
ἔγογη ὑΠε886 ψγῇθη ἐπΠοΥ οᾶπιθ ἴο δὌχδιηΐπο πᾶ βύθπαν 
ἴπε αἰνίπε βουρίυγοθ. ΕῸΥ {πὶ8 γθάβοῦ Πα ἀδειηδα 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ΠΘΟΘΘΘΔΥῪ Θυθῃ [ῸΓ Πίτηβ6] ἃ ἐγαϊπίηρ' ἴῃ 
ΒΘΟΌΪΔΥ ἃ πα ὈΠΠΟΒΟΡΗΐΪο βὑθπα 68. 
᾿ ΧΙΣ. Νονν,, ἃ5 νυ ἔπ 6 5565 4]50 ἴο ἢΐβ δοῃι ανουηθηΐβ ἴῃ 
1Π15 αἰνθοίίοη, τσ μαναὰ {π6 Οὐθοὶς ρῃΠ]Ποβορμοῖβ ἐμποτα- 
Β6Ινεβ ψο Πουτνβῃοα ἱπ Ηἰβ ἀΔΥ, ἱἴπ ψΠοβο ἐγθδϊβεβ 

ΤᾺ Οποβέϊς οὗ ἐπε Φηα σϑπέιτυ : 566 ἶν. 11. 1. 

δὅ 



ΕΠ5ΈΕΒΙΓΒ 

“ . , ὧν 

μνήμην εὕρομεν τοῦ ἀνδρός, τοτὲ μὲν αὐτῷ προσ- 
“ Ν }Ὶ «ε 

φωνούντων τοὺς ἑαυτῶν λόγους, τοτὲ δὲ ὡς 
’ὔ ᾽ : ἈΝ. Ἁ 59. ἡ 3 , 

διδασκάλῳ εἰς ἐπίκρισιν τοὺς ἰδίους ἀναφερόντων 
“-“ “- μ᾿ ᾿ ὟΡ Ὸ ν᾽ ἜΑ ων 

πόνους. τί δεῖ ταῦτα λέγειν, ὅτε καὶ ὁ καθ᾽ ἡμᾶς 2 
΄ ’ὔ 

ἐν Σικελίᾳ καταστὰς [Πορφύριος συγγράμματα 
- - , 

καθ᾽ ἡμῶν ἐνστησάμενος καὶ δι᾿ αὐτῶν τὰς θείας 
- » 

γραφὰς διαβάλλειν πεπειραμένος τῶν τε εἰς αὐτὰς 
ἐξηγησαμένων μνημονεύσας, μηδὲν μηδαμῶς φαῦλον 

- “- , 

ἔγκλημα τοῖς δόγμασιν ἐπικαλεῖν δυνηθείς, ἀπορίᾳ 
λόγων ἐπὶ τὸ λοιδορεῖν τρέπεται καὶ τοὺς ἐξ- 

Ν ᾽ ,ὔ Ἂν 7 ᾿Ὶ 3 ’ ηγητὰς ἐνδιαβάλλειν, ὧν μάλιστα τὸν ᾿Ωριγένην" 
ὃν κατὰ τὴν νέαν ἡλικίαν ἐγνωκέναι φήσας, δια- 4 
βάλλειν μὲν πειρᾶται, συνιστῶν δὲ ἄρα τὸν ἄνδρα 
᾽ ᾿ς Ἁ Ἁ ᾿ ,ὔ ᾿ γον δ’ «ὃ 

ἐλάνθανεν, τὰ μὲν ἐπαληθεύων, ἐν οἷς οὐδ᾽ ἑτέρως 
᾽ “- ’, ι κ ,ὔ Ἀ }Ὶ Α ᾿ αὐτῷ λέγειν ἦν δυνατόν, τὰ δὲ καὶ ψευδόμενος, ἐν 

οἷς λήσεσθαι ἐνόμιζεν, καὶ τοτὲ μὲν ὡς Χριστιανοῦ 
κατηγορῶν, τοτὲ δὲ τὴν περὶ τὰ φιλόσοφα μαθή- 
ατα ἐπίδοσιν αὐτοῦ διαγράφων. 
[ΓΛκουε δ᾽ οὖν ἅ φησιν κατὰ λέξιν: “τῆς δὴ, 

μοχθηρίας τῶν ᾿Ιουδαϊκῶν γραφῶν οὐκ ἀπόστασιν, 
ύσιν δέ τινες εὑρεῖν προθυμηθέντες, ἐπ᾽ ἐξηγήσεις 

ἐτράποντο ἀσυγκλώστους καὶ ἀναρμόστους τοῖς 
γεγραμμένοις, οὐκ ἀπολογίαν μᾶλλον ὑπὲρ τῶν 
ὀθνείων, παραδοχὴν δὲ καὶ ἔπαινον τοῖς οἰκείοις 
φερούσας. αἰνίγματα γὰρ τὰ φανερῶς παρὰ Μωυσεῖ 

,, 

λεγόμενα εἶναι κομπάσαντες καὶ ἐπιθειάσαντες ὡς 
, “ θεσπίσματα πλήρη κρυφίων μυστηρίων διά τε τοῦ 

͵ὔ ᾿ “-“ “ 

τύφου τὸ κριτικὸν τῆς ψυχῆς καταγοητεύσαντες, 
ἐπάγουσιν ἐξηγήσεις. 

ΕΣ θ᾽ “ ΄ . ἴ Φ2Ὲ δὲ “- τα μεθ᾽ ἕτερά φησιν: “(ὃ δὲ τρόπος τῆς; 

ΣᾺ ΡΒΠοβορμον οὔ ῃς Νεορ]αϊοη δὲ βαμοο], θοτη ἰῃ α.Ὁ. 938, 

δθ 



ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑῚΙ, ΗΙΒΤΟΆΑΥ, ΓΥἹ. χιχ. 1--ὅ 

να ἤπα ἔγεαπθηῦ τηθηὐίοη οὗ ἐπ6 τηδη. ϑογηδεϊηθβ 
ἔπαυ σου ἀδαϊοαία ἐποῖγ θοΟ ΚΒ ἕο Ὠΐτη, βοτη δ ϊηθϑ 
ΒΕ τος ἐπαῖν οὐ ἸΑθουγ5 ἴο Ὠΐτη ἔου Ἰπαροηηθηῦ, 85 
ἴο ἃ τηδϑίθσ. Βυῦ ΨῃΥ ΠΕδα ὁΠ6 5840 {Πϊ5, θη Ἔνθῃ 
ῬοΥΡΗγΥΥ,, ΨηΟ βευ]εα ἴῃ ον ἄδν ἰῃ 5[οῖν, ἰββιθαᾶ 
ὑγεαύβεβ δρϑίηδὺ τι5, δὐξθυηρ ϊηρ' ἴῃ ἐπθυὰ ἴο 5] Πού 
ἐμα βδογεα ϑουρύῦυτεβ, δηα τηθηἰϊοηθα {ποθ ψγῃὸ Πδᾶ 
δίνεπ ὑμείν ἰητεγργεϊαϊομβ οὗ ἐπε ἢ Απά βίπος 6 
σου] ποῦ ὈΥ ΔΗΥ τθϑῃβ ὈΓΙΠρ' ΔΠΥ θᾶ56 οἤδΥρο ἀρ αἰπϑῦ 
ΟἿἿ ΟΡ᾿ΠΐΟΠ5, ἔογ ἰδοὶς οὗ ἀυρυτηθηΐ Π6 τυτπϑα ἴο ἀουίθ 
84 5δηάθν ὑμεῖν ἱπθυρυθύθυβ 8150, Πα διηοηρ' {Π6568 
Οτίρϑη ββϑρβϑοίδγ. Ηθ 8808 ὑπαῦ ἴῃ ἢϊ5 δαΥ]Ὺ τυδημοοά 
δ δά Κῆοόονῃ Πίπι ; δηᾶ ἢδ ἐγῖθβ ἴο 5]  Πάου ἐπ τηδῃ, 
θαΐ ἀπκποννη ἕο ΠΪτη561} γθα}}Υ σοτητηθηα5 Πίστη, [6 ]]1πρ’ 
[6 ὑγαθῃ ἴῃ βοπηθ 8865, Ποτα μ6 οου]Ἱά ποῦ βρϑβαῖκ 
οὐμουσίβθ, ἴῃ οὔμουβ ἐθ]]ηρ 1165, σῇ θσα μ6 ἐπουρηῦ Πα 
οου]α εβοᾶρα ἀεδἰθοϊοη ; ἃπα αὖ οπα ἐΐπηθ δοοιιβίηρ' 
Ἠίτη δβ ἃ Οἢυϊϑυίδη, δὲ ἀπούμϑν ἀθβουίηρ' ΗΒ ἀδνοίίοη 
ἴο {πε βύπαν οὗ ρῃΠοβορῆγ. 

Βυὺ Παδὺ ἴΠ6 νευὺ ψοσαβ ὑἐπαὺ 6 565 : ““ϑ0πΠΊ6, ἴῃ 
Ὁποῦ ΘΑΡΌΥΠ655 το ἢπα δῃ δχρδηδίϊομ οὗ ὑπὸ συ ὶοκοά- 
Π685 οἵ [Π6 «Θν 5ἢ νυ! τπρ8 ταῦμον ἐῃ8η οσἶνα ἔῃ ἀρ, 
Πδᾷ γϑοουσβε ἴο ἱητευργείαιϊομβ ὑἐπαΐ ἀγα ἱποοσαρδυ]θ 
δα ἀο ποὺ Παιτηοηῖσζε τὶ ψηδὺ μὰ5 θθθῃ τυ ΐθη, 
οἴαυίηρ' ποῦ 580 τποῇ ἃ ἀθέεποα οὗ ψῇῃδὺ νγὰβ οὐ] 15} 
85 σογητηθηδαίίοη δηα Ὀγαῖβα οὐ ὑπο ὶγ οὐγῃ ρους. ΕῸΣ 
μου Ὀοαδὺ ὑπαὺ ἰῃ6 ἱῃίηρβ βαία ρ]ίηγ ὈῪ Μοβεβ 
8Υ6. γἱ 4165, ἐγθαϊίηρ ὑμθυὴ ἃ5 αἰνίηθ οὐὔδο]65 {{]] οἵ 
Βίάάθη ταγβίθυϊθβ, πα Ὀεν!οΠΐηρ' ἐπα τηθηΐα] πᾶ ρσα- 
τηθηῦ ὈΥ ὑποὶγ οσῃ ργεϊθηίίοιιβ ορβουσυ ; ἃπᾶ 80 
ἔπαν ρΡυΐῦ ἔογναγα ἐμεῖν ἰητεγργείαιϊίομβ. 

ἼΠΘπ, ἴον οὔμαὺ σϑυηδυῖθ, ἢ6 58Υ5: “Βαΐ {Π|8 

ὙΠΟ σοΙηροΒββαᾶ ἃ Ἰἰεπρίην ἐγεαιϊβα ἀραϊηϑὲ Οἢ τ βυαπίςγ, νηΐ ἢ 
γγὰ8 δηβϑυγεγεα Ὀγ ΕἸ ΒΘ Ὀἷα5 Πἰπι56 1}, 

δ 



ἘΠΒΕΈΒΙΌΒ 

» ’ ᾽ 3 }] φΦ 3 Ἁ “-“ ’, Ἅ » ἀτοπίας ἐξ ἀνδρὸς ᾧ κἀγὼ κομιδῇ νέος ὧν ἔτι 
ἐντετύχηκα, σφόδρα εὐδοκιμήσαντος καὶ ἔτι δι᾽ 
ὧν καταλέλοιπεν συγγραμμάτων εὐδοκιμοῦντος, 

,ὔ 3 ξ 4 ’, , “ παρειλήφθω, ᾿Ωριγένους, οὗ κλέος παρὰ τοῖς 
διδασκάλοις τούτων τῶν λόγων μέγα διαδέδοται. 
ἀκροατὴς γὰρ οὗτος ᾿Αμμωνίου τοῦ πλείστην ἐν 5 
τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς χρόνοις ἐπίδοσιν ἐν φιλοσοφίᾳ 
ἐσχηκότος γεγονώς, εἰς μὲν τὴν τῶν λόγων 
ἐμπειρίαν πολλὴν παρὰ τοῦ διδασκάλου τὴν 

“ , ὠφέλειαν ἐκτήσατο, εἰς δὲ τὴν ὀρθὴν τοῦ βίου 
προαίρεσιν τὴν ἐναντίαν ἐκείνῳ πορείαν ἐποιή- 
σατο. ᾿Αμμώνιος μὲν γὰρ Χριστιανὸς ἐν Χρι- ἡ 
στιανοῖς ἀνατραφεὶς τοῖς γονεῦσιν, ὅτε τοῦ φρονεῖν 
καὶ τῆς φιλοσοφίας ἥψατο, εὐθὺς πρὸς τὴν κατὰ 

’ , 7 ᾽ ὔ λσ νόμους πολιτείαν μετεβάλετο, ᾿Ωριγένης δὲ “Ἑλλην- 
᾽ σ ᾿ ’ Α Α ΄ὔ ἐν “Ἕλλησιν παιδευθεὶς λόγοις, πρὸς τὸ βάρβαρον 
3 ,ὔ ᾽ὔ φ ᾿Ὶ ,ὔ ᾽ ’ " ᾿Ὶ ἐξώκειλεν τόλμημα: ᾧ δὴ φέρων αὐτόν τε καὶ 
ἐν τοῖς λόγοις ἕξιν ἐκαπήλευσεν, κατὰ μὲν τὸν 
βίον Χριστιανῶς ζῶν καὶ παρανόμως, κατὰ δὲ τὰς 

}] “-“" ,ὔ ᾿] - ,ὔ Ι «ες ’ περὶ τῶν πραγμάτων καὶ τοῦ θείου δόξας ἑλληνίζων 
᾿ Ἀπ Ήε 4 ,7 -“ 3 ’ ς ’ τε καὶ τὰ Ἑλλήνων τοῖς ὀθνείοις ὑποβαλλόμενος 

μύθοις. συνῆν τε γὰρ ἀεὶ τῷ Πλάτωνι, τοῖς τε 8 
,ὔ ᾿ ψ' ᾽ ,ὔ Ψ Νουμηνίου καὶ ἸΚρονίου ᾿Απολλοφάνους τε καὶ 

Λογγίνου καὶ Μοδεράτου Νικομάχου τε καὶ τῶν 
ἐν τοῖς [Πυθαγορείοις ἐλλογίμων ἀνδρῶν ὡμίλει 
συγγράμμασιν, ἐχρῆτο δὲ καὶ Χαιρήμονος τοῦ 
Στωϊκοῦ ἹΚορνούτου τε ταῖς βίβλοις, παρ᾽ ὧν τὸν 
μεταληπτικὸν τῶν παρ᾽ Ἕλλησιν μυστηρίων γνοὺς 
τρόπον ταῖς ᾿Ιουδαϊκαῖς προσῆψεν γραφαῖς. 

“ “ ,ὔ ᾿Ὶ Α , , “Ταῦτα τῷ Πορφυρίῳ κατὰ τὸ τρίτον σύγγραμμα 9. 
τῶν γραφέντων αὐτῷ κατὰ Χριστιανῶν εἴρηται, 
ἐπαληθεύσαντι μὲν περὶ τῆς τἀνδρὸς ἀσκήσεως 
88 

νὰ τ΄ 



ἘΘΟΙ ΞΕ ΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΥἹ. χιχ. δ-9 

Κιπά οὗ Δρβυγαϊεν ταυβὲ θ6 ἐγαρθᾶ ἐο ἃ τηδπ ψβοῖ 1 
τηϑῦ θη 1 νγὰβ 511] αὐυἱΐα γουπρ, ψΠ0Ὸ Πδά ἃ ργϑαῖ 

 τοραυϊΐαίίοη, ἃ πα 51} Πο] 5 10, θεοδυβα οὐ {π8 νυτηρδ 
ἢ6 Βδ5 οἷν θϑ πα Ἠΐπη, 1 τηθδη Οτίρθη, ψγῃοβα ἔδταθ 

Βδ5 θθϑη νυ] θβργθδα δυηοηρ {Π6 ἔθδοῆουβ οὗ {Πἰ5 Κὶπά 
οὔ Ἰδαυπΐηρ. ἘῸΣ ὑΠηῖ5 τηδῃ νὰ ἃ Πθδυύου οὐ Ατητηοηΐμϑ,ἷ 
Ὑγ80 Πα {Π6 σγοαϊεϑῦ ργοβοίθπου ἴῃ ΡΒΠ]ΠΟϑΟρΡΗν ἴῃ οὐσ 
ἋΔΥ ; ἃπᾶ 50 ἴδ 85. ἃ ρυδβρ οἵ Κπον]θᾶρθ νγᾶὰβ οοῃ- 
Θουτ θα 6 ονγδα ταθοἢ ἴο 5 τηδβίθσ, θαΐ 85 ταραγαᾶβ 
{πα τὶρῃὺ οὁμοίοα ἴῃ 116 μῈ ἴοοῖς ἐπε ορροβίϊε τοδᾶ ἴο 
πη. ΕοΥ ΑΥΩΤ ΟΠ ἶ5 νγὰ8 ἃ ΟΠ τ βυΐδη, Ὀγουρῃΐ ὑρ ἴῃ 
ΟὨγἰβυϊδη ἀοοίτίηθ ὈΥ Πΐ8 ραυθηΐβ, γεῦ, γ θη μα Ραρδη 
ἴο ἐπίπκ πᾶ βίυπαν ρῃ]οβορηυ, δ ἱτητηθαϊδίοὶν 
οΠδαηρδα Πίβ νγᾶν οὗ 16 σοπέουση νυ ἕο ἐπα Ἰανγβ ; Ὀαΐ 
Οτίρϑη, ἃ αὐθοῖκ βαὐποαϊοα ἴῃ ατϑακ ᾿θαυπΐπρ', ἄτονα 
Βοδαϊοηρ' ἰονγαγάβ θαυ θαυΐδη γθοΚ] ϑθη 685 ; Πα τηϑκίηρ' 
βίγαίρηῦ ἔον ὑπ5. ἢ μανκβα Ἠΐπιβ6 18 ἀπᾶ ἢΐ5 του Ὺ 
5Κ11] αρουΐ ; δηα ψΉ1]|6 Π15 τα ΠΥ οὔ ἴα γγὰς ΟΠ γϑἐϊδη 
Δα οομ τ ΥΥ ἴο {Π6Ὸ ἰανν, ἴῃ Ὠΐθ ορί πίοηϑ δρουΐ ταδἰοσίδὶ 
ὑπΐηρβ ἀπα π6 εἰν ἢς ρ]αγεᾶ ἐῃπθ Οτβοὶς, ἀπά 
ἰηἰτοάπορα Οτθοὶς 4685 ἰηἴο ἔογεῖση [Δ01685. Ἐὸν Π6 
γγ85 δἰνγαγϑβ Θοηβου ηρ' τ Ῥ]αἴο, ἀπ γγὰ8 σοοηνοσβδηΐ 
νΙ τ {Π6 τυ τπρβ οἵ Ναπηθπίαβ ἀπᾶ Οτοηΐαβ, Αρο]]ο- 
Ῥθδπ65 δπα Τοηρίπιβ ἀπ Μοάεγαΐαβ, ΝΙσουηδοῆιι5 
δηα {Π6 αἰπυϊπρ 5ῃ6 6 τηθῃ δυηοηρ {Π6 ῬυΥΠΑΡΌΓΘΔΗΒ ; 
δα Π6 υϑεα αἶθο {π6 Ῥοοκβ οὗ μδούδίηομ {πὸ ϑιοῖς 
πα ΟοΥπαΐαβ, ἔτοτη μοτα 6 Ἰδαγηῦ ὑπ ἢρσυταῖίνε 
ἰηξουρυθίαιοη, ἃ5 δ ρ]ογβα ἴῃ {Π6 Οτὐεοὶκ τηγϑίθυίθβ, 
8Δηα ΔΡΡΙΙδα Ὁ ἴο {πΠ6 ΨΘν]βῃ τυϊεηρβ." 

ΤΠ686 βἰδιθτηθηΐβ γα ῦῈ τηδθ ὈΥ ῬΟΥΡΉΥΥΥ ἴῃ ἐπα 
{πῖτα ὑγεαύῖβα οὗ ἢἷ8 υυϊεηρθ ἀραϊηϑὺ ΟΠ γιϑυϊδηβ. Απά 
Ὑγ ἢ 116 ἢ6 [6115 {Ππ6 ὑγαΐῃ ἀθουῦ ἐπα τπδη᾿ 5 ἐγ ηρ' πα 

1 Απμηοηἶ5 ϑδοοαβθ, 8η ΑἸοχαπαγίδη ῬΠΠ]ΠΟβορμοσ, ἐμὰ 
ἴθδοπον οἵ Γοπρίπιβ ἀπηα Ρ]οἐΐπιι5, ΠΟ 15 βαϊα ἴο ἢὰανε αϊθᾶ 
ἴῃ Α.Ὁ. 2948. 
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καὶ πολυμαθείας, ψευσαμένῳ δὲ σαφῶς (τί γὰρ 
οὐκ ἔμελλεν ὃ κατὰ Χριστιανῶν;): ἐν οἷς αὐτὸν 
μέν φησιν ἐξ Ἑλλήνων μετατεθεῖσθαι, τὸν δ᾽ 
᾿Αμμώνιον ἐκ βίου τοῦ κατὰ θεοσέβειαν ἐπὶ τὸν 
ἐθνικὸν τρόπον ἐκπεσεῖν. τῷ τε γὰρ ᾿Ωριγένει 
τὰ τῆς κατὰ Χριστὸν. διδασκαλίας ἐκ προγόνων 
ἐσῴζετο, ὡς καὶ τὰ τῆς πρόσθεν ἱστορίας ἐδήλου, 
τῷ τε ᾿Αμμωνίῳ τὰ τῆς ἐνθέου φιλοσοφίας ἀκέραια 
καὶ ἀδιάπτωτα καὶ μέχρις ἐσχάτης τοῦ βίου δι- 
έμενεν τελευτῆς, ὥς που καὶ οἱ τἀνδρὸς εἰς ἔτι 
νῦν μαρτυροῦσι πόνοι, δι’ ὧν κατέλιπε συγγραμ- 
μάτων παρὰ τοῖς πλείστοις εὐδοκιμοῦντος, ὥσπερ 
οὖν καὶ ὁ ἐπιγεγραμμένος []ερὶ τῆς Μωυσέως καὶ 
Ἰησοῦ συμφωνίας καὶ ὅσοι ἄλλοι παρὰ τοῖς 
φιλοκάλοις εὕρηνται. 
Ταῦτα μὲν οὖν εἰς παράστασιν ἐκκείσθω τῆς τε 

τοῦ ψευδηγόρου συκοφαντίας καὶ τῆς ᾿Ωριγένους 
καὶ περὶ τὰ “Ἑλλήνων μαθήματα πολυπειρίας, 
περὶ ἧς “πρός τινας μεμψαμένους αὐτῷ διὰ τὴν 
περὶ ἐκεῖνα σπουδὴν ἀπολογούμενος, ἐν ἐπιστολῇ 
τινι ταῦτα γράφει: “᾿ ἐπεὶ δὲ ἀνακειμένῳ μοι τῷ 
λόγῳ, τῆς φήμης διατρεχούσης περὶ τῆς ἕξεως 
ἡμῶν, προσήεσαν ὁτὲ μὲν αἱρετικοί, ὁτὲ δὲ οἱ ἀπὸ 
τῶν ᾿Ἑλληνικῶν μαθημάτων καὶ μάλιστα τῶν ἐν 
φιλοσοφίᾳ, ἔδοξεν ἐξετάσαι τά τε τῶν αἱρετικῶν 
δόγματα καὶ τὰ ὑπὸ τῶν φιλοσόφων περὶ ἀληθείας 
λέγειν ἐπαγγελλόμενα. τοῦτο δὲ πεποιήκαμεν μιμη- 
σάμενοί τε τὸν πρὸ ἡμῶν πολλοὺς ὠφελήσαντα 
Πάνταινον, οὐκ ὀλίγην ἐ ἐν ἐκείνοις ἐσχηκότα παρα- 
σκευήν, καὶ τὸν νῦν ἐν τῷ πρεσβυτερίῳ καθ- 
εζόμενον ᾿Αλεξανδρέων Ἢ ρακλᾶν, ὅ ὅντινα εὗρον παρὰ 
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ἘΟΙΙΕΒΙΑΘΤΊΙΟΑΙ, ἨΗΙΒΤΟΆΒΥ, ΥἹ. χιχ. 9-18 

ΘΠ Ποπ, ἢ6 ΟἸΘαΥ]Υ 1165 (ἴον ψῃδῦ 15 ὑπ6 ορροπεηΐ 
οὗ ΟὨἨυ βϑυϊδπβ ποὺ ρυθραιθα ἴο 40 ἢ) θυ ἢθ 58 γ8 
οἐπαὺ Οτίρεη σᾶτηθ Ὄνου ἴγοια ἐπθ τθοῖκϑ, δᾶ ἐμαὶ 
ΑἸηποηΐι5 Ἰαρβθα ἔγοτα ἃ ρΌαΪν 116 ἰπΐο ραρδηΐϑιη. 
ΟΕῸΡ Οὐίρεη Κερὶ βαΐεϊγ {π6 ΟΠ τ βιῖαθ ὑθδομίηρ 
ΒΙΟ Πα Πδα ἔοτη Ηΐ8 ραγθηΐβ, 85 {Π6 βίου ἀρονε 
τη 6 Οἶδα ἷ ; 8Π6] Ατηγηοηΐτϑ πιαϊηξαϊη δα ΗΒ ἱπϑρί το 
ῬΒΠΟΒΟΡΗΥ ρυτα ἃπᾶ Ὀπβῃδίςθη τἱρηῦ ἀρ ἴο {π6 νουῪ 

6 ηα οὗ Πΐ5 {6.2 Τὸ τῃϊ5 ἔαοῦ {Π6 τη ̓β ὑγουῖτα νυ ὉΠ 685 
ἴο {πε ρῥγεβεπὶ ἄδυ, δῃᾷ πε σι εθρυθδα ἔατας ὑπαὶ 
6 ονεβ ἰο ἐπε υϊ προ ἢ Ἰοῦς θΘ μη Πΐτη, 85, ἴῸγ 

ΟΘΧΔΙΏΡΪ6, ἐπαὺ δπε 16 Οπ ὑπ Ηδυιηοηυ οὗ Μοβεβ 
᾿δηα (}65115, δηα 411 [ῃ6 οὐπεὺ νγουῦκθ ἐπαῦ ἀγα ἴο "6 
ἰουπᾶ ἴπ ἐπα ροββδϑβϑίοῃ οἵ Ἰονεὺβ οὔ δεγαίασο. 

Τὺ {Π656 ἐπίπρε θὲ βἰαϊθα ἴο ρύονε αὖ οποα ἐδμ6 
ἔλ186. ὁπθ᾿β δα] στην ἀπά Οτΐρεπ᾿β σγεαῦ Κπον]θᾶρε 
οὗ Οτϑαῖκ Ἰδαυπίηρ. ΨΥ τϑραυᾷ ἴὸ βιοῃ ᾿ΘδΥπίπρ' 
αἶβο ἢ νυν τ 65 ἃ5 ἔΌ]Ποννδ ἴῃ ἃ οογἑαΐη δρίβι]6, ἀεεπαϊηρ, 

Βίπηβε]ῇ ἀραϊηδὺ ὑῃοβε ψηο ἐουπα ἔδαϊς τ ἢ Πΐτη ΤῸΥ 
ΒΒ 268] ἴῃ ἐπαΐ αἰγθούίϊοι : “Βαυΐ 85 1 νγὰβ ἀδνοϊβᾶ ἴο 
ἐς νογά, ἀπά {πῸ ἔδατηδ οὗ ουσ ῬΙΟΠΟΙΈ ΠΟΥ νγὰ8 βργεδαᾶ- 
Ἰηρ' ΔΟγοδά, που α ΔΡΡσυδο θα τὴ βοπιαίίπηθα μουθίϊοβ, 
Βοιη δ ϊηγ658 [Π056 σοηνουβδηΐ ἢ ΟὙΘοἰκ Ἰδαυηΐηρ,, ἀπά 
ΕΒΡΘΟΐΆ]]ν ΡΗΠΟΒορηγ, δηθὰ 1 ἱἐπουρῃὺ Ὁ τὶρῃὺ ἴο 

Θχδυηΐηθ θοΐῃ {Π6 ορίηΐομβ οὗ ὑπ6 μογείϊοβ, δηα α͵βοὸ 
ἴῃ6 οἰαῖίπι ἐμαὶ {πῸ6ὶ ῬΗΠ]ΠΟβορμθιβ τπᾶκα ἴο βρϑᾶκ 
ΘΟΠΟογηΐηρ' τα. Απαά ἴη ἀοίηρ' {Π|5 να [Ὁ Ποννεα {πῈ 
ΘΧΘΙΏΡΙ6 οἵ Ραηΐδθμιϑ, πο, θοΐουε 5, νγὰβ οὗ δϑβϑὶϑὺ- 
8Π66 ἴο την, πα Πα δοαιυίγεα ΠΟ 5028]] αὐξαϊπυιθηΐβ 
ἴπ ἔπ656 τηδίξοιβ, πα αἷ5ὸ Ηφυδοὶαβ, πὸ πον Πδ85 ἃ 
βοδῦ ἴῃ {Π6 ργδβογίευυ οὗ ὑπῈ ΑἸθχαπάνγίδηβ, βου 1 

1976 
3 ἘπΙΒΘ Ὀἷπ5 15. τηϊδία θη ἤεσθ. Απηποηΐιβ βϑδσοαθ τγᾶϑ 

σεγίαίην ποΐ ἃ ΟΠ γι βεΐδη ἴῃ Ἰαῖον 1186. 
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τῷ διδασκάλῳ τῶν φιλοσόφων μαθημάτων, ἤδη 
πέντε ἔτεσιν αὐτῷ προσκαρτερήσαντα πρὶν ἢ ἐμὲ 
ἄρξασθαι ἀκούειν ἐκείνων τῶν λόγων" δι’ ὃν καὶ: 
πρότερον κοινῇ ἐσθῆτι χρώμενος ἀποδυσάμενος 
καὶ φιλόσοφον ἀναλαβὼν σχῆμα μέχρι τοῦ δεῦρο 

-“ ,ὔ « ,ὔ Ἀ [4 ᾽ , τηρεῖ βιβλία τε Ἑλλήνων κατὰ δύναμιν οὐ παύεται 
φιλολογῶν.᾽᾽ 

Καὶ ταῦτα μὲν αὐτῷ περὶ τῆς “Ἑλληνικῆς 
3 “ 

ἀσκήσεως ἀπολογουμένῳ εἴρηται: κατὰ τοῦτον δὲ 
Α , ᾿ Σὼ ἄν ,ὔ ᾽ “» ᾿ Ν τὸν χρόνον ἐπ᾽ ᾿Αλεξανδρείας αὐτῷ τὰς διατριβὰς 

ποιουμένῳ ἐπιστάς τις τῶν στρατιωτικῶν. ἀνεδίδου 
γράμματα Δημητρίῳ τε τῷ τῆς παροικίας ἐπισκόπῳ 
καὶ τῷ τότε τῆς Αἰγύπτου ἐπάρχῳ παρὰ τοῦ τῆς 
᾿Αραβΐας ἡ ἡγουμένου, ὡς ἂν μετὰ σπουδῆς ἁπάσης 
τὸν ̓ Ωριγένην πέμψοιεν κοινωνήσοντα λόγων αὐτῷ. 
καὶ δὴ ἀφικνεῖται ἐπὶ τὴν ᾿Αραβίαν: οὐκ εἰς 
μακρὸν δὲ τὰ τῆς ἀφίξεως εἰς πέρας ἀγαγών, 

“5 ΟΑΑῚ Ἁ 3 ’ὔ .] 4 Ἷ , 

αὖθις ἐπὶ τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν ἐπανήει. χρόνου δὲ! 
μεταξὺ διαγενομένου, οὐ σμικροῦ κατὰ τὴν πόλιν 
ἀναρριπισθέντος πολέμου, ὑπεξελθὼν τῆς ᾿Αλεξαν- 

΄ ᾿, Ἀ 5. , ᾽ Κ' , δὲ δρείας, ἤει μὲν ἐπὶ 1]αλαιστίνης, ἐν Καισαρείᾳ δὲ 
᾿Ὶ Ἶ .] - Ν εἰ ’, ’ὔ τὰς διατριβὰς ἐποιεῖτο" ἔνθα καὶ διαλέγεσθαι τάς 

τε θείας ἑρμηνεύειν γραφὰς ἐπὶ τοῦ κοινοῦ τῆς 
ἐκκλησίας οἱ τῇδε ἐπίσκοποι, καίτοι τῆς τοῦ 
πρεσβυτερίου χειροτονίας οὐδέπω τετυχηκότα, 

᾿...4 56) Δ ᾿] ΕΔ ’ ΨΥ Ν ὃ λ 3.5 αὐτὸν ἠξίουν" ὃ καὶ αὐτὸ γένοιτ᾽ ἂν ἔκδηλον ἀφ᾽; 
ὧν περὶ τοῦ Δημητρίου γράφοντες ᾿Αλέξανδρος 
ὁ “Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπος καὶ Θεόκτιστος ὁ 
Καισαρείάς ὧδέ πως ἀπολογοῦνται. “ὑπροσ- 
ἔθηκεν δὲ τοῖς “γράμμασιν ὅτι τοῦτο οὐδέποτε 
ἠκούσθη οὐδὲ νῦν γεγένηται, τὸ παρόντων ἐπι- 
σκόπων λαϊκοὺς ὁμιλεῖν, οὐκ οἶδ᾽ ὅπως προφανῶς 
ΠΣ 



: 
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ἴουπα ψΠ ὑπ ἐβδοθον οὗ ΡῃΠ]Ποβορην, ἀπᾶ ψῃο μδα 
ΤΟΠΙΔἰπΠεα ἢἤνα γεϑδῖβ ὙΠ Πίτη Ρεΐογα 1 βερδῃ ἴο 
αἰξεπα ἢῖ5 Ἰδοῖαγεβ. Απα ἐποιρῃ Π6 ἔουταθυν σοῦ α 
ΟΥ̓ΟΙΠΑΥῪ ἀγ655, ΟΝ. Πῖ5 [εδοῆου᾿ 5 δοοουηῦ 6 ραΐ ἰὑ οἵ 
δα ἀββυτηθα ἃ ΡἢΠΟβορ Πα ρανρ,1 νοι Πα Κααρ5 ἴο 
18 ἀν, 411 π6 ψ 116 σἐπαγίηρ ατϑοὶς θΟΟΙΚ5 85 πιο 
85. ῬΟΒΒΙΡ16.᾿ 

ΤΗΐβ, ἱη4664, 5. ψμαὺ πα ψτοῖθ ἴῃ ἀδέεπος οὗ ἢΐ5 

Οτεεκ ἐτγαϊπίηρ. Βα δὲ ὑπὶ8 ὑϊπηθ, ψῃ1]6 μ6 νγὰ5 
Ἰἰνίηρ αὖ ΑἸοχαπάνία, ομα οὗ ὑπ6 τη] ὔαυυ ἀρρεατεάᾶ 
90 πε 56Ὲη6 δηᾷ ἀε]ϊνεγεα Ἰεϊξουϑ ἰο Πευηείσγίαϑ, ὑπ 6 

ΡΙββορ οὗ {Π6 φοτηταπηΐγ, ἀπ ἕο ἐπ6 ἔπθπ ΡΌΨΘΥΠΟΥ 
οὗ {Π6 ρῥτονίποε οὗ Εργρὺ, ἔτογι {πα στα ]εν οὗ Αταρία, 
ἴο {πε ἱπίεπὺ ἐπαὺ ἢ6 5ῃου]ά βεπᾶ Οτίρεη ψ ἢ 4}} 
ΒΡΘΘα ἴογυ δὴ ἱπίουνίεν ἢ Πα. Ηδς ἀυ]γ αὐτίνεα 
ἴῃ Αγαρῖα, θὰ βοοὴ Δοοοιαρ 5Π64 {πε οδ]θοὺ οὗ Ηΐβ 
ἠουτηαυ ἐπίνμου, ἃπα τοϊασηθα ἀραίη το ΑἸθχαπάνία. 
Βαυὺ αἴδον {Π6 Ιαρβθ οὗ βουὴθ {ἰπηθ ΠῸ 5148}} νγαυΐατο ὃ 

ΟΡΓΌΚΟ ουὖὖ ἀραίπ ἱπ {πες οἰΐγ, δηᾶ Ἰδανίηρ ΑἸεχαπατγία 
ΒΟΥ ΘΟ ν 6 νγεπῦ ἴο Ρα]θϑίϊηα δηα ἀροᾶδ δὖ ὕδεβαᾶγθ. 
᾿Απα δἰὑπουρη Πα μὰ ποῖ γεὺ γεοοϊνβα ογαϊπαίίομ ἴο 
πα ργεβογίεγαΐθ, ἔπ 6 ὈΊβῆορϑ μετα γεαπαβιβα Ηΐπη ἴο 
αἰβοουγβε ἃπά Ἔεχρουπᾶ {με ἀἰϊνίπε βουῖρύαταβ ρα] οἷ Υ 
ἴῃ ἴῃ6 οἤυτοῃ. Ὑηαὺ ἐῃϊ5 15 50 15. οἶδαγ ἴγτοιη ψῇμδὺ 
ΑἸοχαπάθυ, ἔπε Ὀίβμῃορ οὔ «εγιβαίοια, δηᾶ ΤΠθο- 
οὐἰδίαβ, ὑΠ6 Ὀίβῃορ οὗ (ἰδεβαῦθα, νυῖΐα τ γτϑίδεγε πος 
ἴο Πετηθίγίβ. ὙΠΘΥ τηᾶκα ἐπεῖὶν ἀθέθδποα βοπιθνν δὶ 
85 [ὉΠΟΥ͂ : “Απᾶ Πε δϑαβά ἴο ἢΐβ οὐδεν ἐπαὺ βθο ἢ ἃ 
ἐπίηρ Πδ4 πανοῦ Ῥθθη Πϑαγὰ οὗ, ποὺ ἰδῖκεπ ρ]δοθ 
δι ονίο, ἐπαὲ Ἰαυταθη 5Βου]α ργεδοῖ ἴῃ ἐπα ρυθβθποα 
οὗ ὈΙΒΠΟΡ5 ; ἐποιρῃ 1 ἀ4ο ποὺ Κπον πον ἢ φουηδβ ἴο 
1 ΤῊΒ τϑέεγεπος ἰ5 ἴο {π6 ἀἰβεϊποῖνα τηδπέϊα οὐ ἐμθ Οὐδεὶς 
ῬΒΠΟΒΟΡΟ 5, ο]]δα ἴῃ 1 δἰϊπ ραϊϊέιηι. ΟἿ. ἵν. 11. 8. 

5. ΤῊΙΒ γγὰβ πὸ ἀοιιδὲ ἐπθ τηδβϑϑοσα οὗ ἐπε ἱπμαδιϊαηὶβ οὗ 
ΑἸεχαπασγία ὈῪ δγδοδ]]α ἰπ α.Ὁ. 2918. 

08 



ΕΌΒΕΒΙΓΒ 

᾽ 5 “ ᾽ σ“ “ φὺν ε οὐκ ἀληθῆ λέγων. ὅπου γοῦν εὑρίσκονται οἱ 
3 ὃ Α ᾿ Σ “ Ἁ Ἰὃ λ ϑ " ἐπιτήδειοι πρὸς τὸ ὠφελεῖν τοὺς ἀδελφούς, καὶ 
παρακαλοῦνται τῷ λαῷ προσομιλεῖν ὑπὸ τῶν ἁγίων 
ἐπισκόπων, ὥσπερ ἐν Λαράνδοις Ἐὔελπις ὑπὸ 

“ ᾿ " ᾽ ᾽ ,ὔ - ε Α ᾿ ΄ Νέωνος καὶ ἐν ᾿Ικονίῳ Παυλῖνος ὑπὸ Κέλσου καὶ 
᾽ ,ὔ ς δ, Φ “ -“ ,ὔ 

ἐν Συνάδοις Θεόδωρος ὑπὸ ᾿Αττικοῦ, τῶν μακαρίων 
3 “ ᾽ Α ᾿ Ἁ 5 ΝΜ ᾽ὔ “ ἀδελφῶν. εἰκὸς δὲ καὶ ἐν ἄλλοις τόποις τοῦτο 

, - 

γίνεσθαι, ἡμᾶς δὲ μὴ εἰδέναι. 
οὔτον καὶ ἔτι νέος ὧν ὁ δηλούμενος ἀνὴρ οὐ 

πρὸς μόνων τῶν συνήθων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπὶ ξένης 
ἐπισκόπων ἐτιμᾶτο τὸν τρόπον. ἀλλὰ γὰρ αὖθις τοῦ 
Δημητρίου διὰ γραμμάτων αὐτὸν ἀνακαλέσαντος 
δι ἀνδρῶν τε διακόνων τῆς ἐκκλησίας ἐπι- 
σπεύσαντος ἐπανελθεῖν εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν, ἀφ- 
ικόμενος τὰς συνήθεις ἀπετέλει σπουδάς. 

ΝΜ Ἁ Ἀ “ ᾽ Ις ΧΧ. "Ἢκμαζον δὲ κατὰ τοῦτο πλείους λόγιοι 
καὶ ἐκκλησιαστικοὶ ἄνδρες, ὧν καὶ ἐπιστολάς, 
Δ ᾿Ὶ 3 ’ὔ ͵ὔ μι “ ,ὔ 

ἃς πρὸς ἀλλήλους διεχάραττον, ἔτι νῦν σῳζομένας 
εὑρεῖν εὔπορον: αἵ καὶ εἰς ἡμᾶς ἐφυλάχθησαν ἐν 

“ Ἁ γᾺ 7 [4 ᾿Ὶ “ ,ὔ τῇ κατὰ Αἰλίαν βιβλιοθήκῃ, πρὸς τοῦ τηνικάδε 
ἣν αὐτό ' ἐκκλησίαν ᾿Αλεξάνδ τὴν αὐτόθι διέποντος ἐκκλησίαν εξάνδρου 

᾿] 3 3 ν ᾽ Α Ἁ Ὁ“ “ 

ἐπισκευασθείσῃ, ἀφ᾽ ἧς καὶ αὐτοὶ τὰς ὕλας τῆς 
μετὰ χεῖρας ὑποθέσεως ἐπὶ ταὐτὸν συναγαγεῖν 
δεδυνήμεθα. 
Τούτων Βήρυλλος σὺν ἐπιστολαῖς καὶ συγ- 

7 , , λί λέλ 4Ψ ΨΦῸΣΝ γραμμάτων διαφόρους φιλοκαλίας καταλέλοιπεν, ἐπί- 
σκοπος δ᾽ οὗτος ἦν τῶν κατὰ Βόστραν ᾿Αράβων' 
ὡσαύτως δὲ καὶ ᾿ἹἹππόλυτος, ἑτέρας που καὶ αὐτὸς 
προεστὼς ἐκκλησίας. 
Ἦλθεν δὲ εἰς ἡμᾶς καὶ Γαΐου, λογιωτάτου 

1. 7 6γυβαίθη. 9866 ἷν. 6. 4. 
3. 866 6. 992, Βεϊονν. ΨΘΥΥ Ε{{||6 156 Κπόονγῃ ἀροιὺὲ ἐπὶ τηδπ,ς 
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ΒΔΥῪ ψγηδὺ 5 εν! ἀθην]ν ποὺ ἐσθ. ΕῸΥ ἰπϑΐδποθ, ΠΟΥ 6 
ἔμευα ἀγα ἔουαπα ρϑύβοηβ βυϊνεα ἴο μ6]ρ ἐπα Ὀγείβυθη, 
ΠΟΥ αἶβο ἃγα ἰην! θα ἕο ρύεδοῦ ἕο ἐπε ρβορὶβ Ὀγζ ἐῃ6 
ΒΟΙ͂Υ Ὀἴβῃορ5, 85, ἴῸυ βχϑῖηρῖβ, ἴῃ Γατᾶπάα Ἐμπιε]ρίβ ὈῪ 
Νξομ, ἂπᾶ ἴἰπ Ἰοοπίυτη Ρϑυ]πυβ ΡΥ Οεἶβαβ, ἀπᾶ ἴῃ 
ϑγηπδᾶα Τπεοάογτε ΡῪ Αἰὐἰίοιβ, οὐν Ὀ]Θββθα Ῥγοῦμου 
ὈΙβῆορβ. Απὰ ἴ[ὐ ἰ5 Π|κοὶν ἐπαὺ τὶς Ἑῃΐηρ ΠρΡρ θη ἴῃ 
ΟΥΠΕΥ ΡΪδοαβ 8150 τυϊτπουῦ οὐν Κπονΐηρ' 1Ὁ.᾿ἢ 
ΟΠ Ιῃ {Πῖ8 ψγὰὺ ΒΟΠΟῸΥ γγὰ5 ραϊᾷ ἴο {πε τηδῃ οὗ ψβοτὴ 
6 Δ΄6 βρθακίηρ,, γῇ 116 ἢ6 νγὰβ 5.1} γοιηρ, ποῦ ΟὨΪΥ 
ΌῪ Πῖ5 ξε]Πονν-οουηΐγγσαθη Ὀαΐ αἷθοὸ ΒῪ ἐπα ὈΙΒΠΟΡ5 
ἴῃ ἃ ἴογεῖρῃ ἰἸαπά. Βαΐ βἴπος Πϑυηθίγιβ ομθα ἀρδίη 
το 8166 Πίπη Ὀγ Ἰεὐζου, ἀπα ὈΥ τλθῃ ΠΟ γγεῦα ἀθδοοῃ8 
οὗ πε ΟΒυτοῆ ὑτρεαᾶ Πΐτη ἴο οοῖηθ Ῥδοὶς ψ τ βρεβά 
ἴο ΑἸεχαπαάτνία, ἢ6 γοϊυσπεα δηα οοπυϊπιδα ἴο ἸΔθοιτ 
1 Πΐβ δοουβίοτηθα Ζ68]. 
᾿ς ΧΧ, Νοῦν ἔμογα ἢουτγίϑηθα αὖ ὑπαὺ ὑΐϊπηθ ΤΠ ΔΗΥ͂ 
Ἰεαυπθα ομυγοῆτηθη, αἀπᾷ {π6 Ἰεύζειβ ΒΟ {πον 
Ῥεπηθα ἴο οπα ἃποίῃου γα 5}}}} αχίδην ἃ πα Θδβ]Ὺ 
ΔΟΟΘΒΒΙΌΪ6, ὙΤΠοΥ πᾶνε Ῥθθη ρυθβευνεα δνθῃ ἴο Οἱ 
ἀν ἰπ ἐπ Πτατγν αὖ Α6]18,: εαυρρεα Ὀγ ΑἸθχαπάου, 
ἴΠδη τυ]ΐηρ ἐπΠ6 οἤυτοι ὑπο ; ἔτοσα γῃϊ ἢ αἶθὸ 6 
Πᾶνε Ῥεθθὴ 8016 ουγβεῖνεβ ἴο ραΐμοὺ ἱορθῖμου {Π6 
τηδύθυα] [ῸΥ οὐ ργεβθπὺ ψουκ. 
ΟΥ̓ ἴΠ6β6 Βουυ]υβ μᾶ5 Ἰον Ὀϑῃϊηα Πΐπι, ἃ5. γγ6}} ἃ5 
Ἰεΐέευβ, ναυϊθα δπα θθϑυνα] οοτηροβιτίομβ. Ηδ νγὰϑ 
Ῥίβῃορ οὔ {πε6 Αταδίδηβ αὖ Βοβρίσα. Απᾷ ΠΠκαυνῖβε α͵50 
Ἡ!ρροϊνέμ5,} γηο 4180 ργεβί θα Ἴνεὺ δπούμοι ομυσοῇ 
ΒΟΙΊΘΎΠΘΥΘ. 
ΑΠα ἔπειτα Πδ5 γθϑοῃ δά τ15 4150 ἃ Ὠ)᾽δίοραα οὗ (αΐα8, 

ὍΠΟ νγχὰ8 ἐῃδ ργβεαϊθϑδὲ βοῦοανῦ οἵ ἐπε δ εβδίεσῃ Οματοῃ ἰπ ἐμα 
βιϑὲ ἴῆγεθ οδπηξιτίθβ, δἰ Πουρ ἢ σοπ͵εδοΐϊατα ἃ πα ΟΠ τον ΟΓΒῪ 
Τερ τα ϊηρ Πΐτη μᾶγο Ὀδεη υἰΐε ἴῃ τποάδτη ἐϊπιε8. Ηἰἱβ ἀαἴεβ 
816 6. Α.Ὁ. 160 ἴο σ. 98. ἔξ 
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ΕΌΒΕΒΙΓΒ 

ἀνδρός, διάλογος, ἐπὶ Ῥώμης κατὰ Ζεφυρῖνον 
πρὸς ἸΙρόκλον τῆς κατὰ Φρύγας αἱρέσεως ὑπερ- 
μαχοῦντα κεκινημένος" ἐν ᾧ τῶν δι᾿ ἐναντίας τὴν 
περὶ τὸ συντάττειν καινὰς γραφὰς προπέτειάν 
τε καὶ τόλμαν ἐπιστομίζων, τῶν τοῦ ἱεροῦ ἀπο- 
στόλου δεκατριῶν μόνων ἐπιστολῶν μνημονεύει, 
τὴν πρὸς Ἑβραίους μὴ συναριθμήσας ταῖς λοιπαῖς, 
ἐπεὶ καὶ εἰς δεῦρο παρὰ 'Ῥωμαίων τισὶν οὐ νομί- 
ζεται τοῦ ἀποστόλου τυγχάνειν. 
ΧΧΙ. ᾿Αλλὰ γὰρ ᾿Αντωνῖνον ἔτη βασιλεύσαντα 

ἑπτὰ καὶ μῆνας ἕξ Μακρῖνος διαδέχεται: τούτου 
δ᾽ ἐπ᾽ ἐνιαυτὸν διαγενομένου, αὖθις ἕτερος ᾿᾽Αν- 
τωνῖνος τὴν “Ῥωμαίων ἡγεμονίαν παραλαμβάνει" 
οὗ κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος ὁ Ῥωμαίων ἐπίσκοπος 
Ζεφυρῖνος μεταλλάττει τὸν βίον, ὅλοις ὀκτωκαίδεκα 
διακατασχὼν ἔτεσιν τὴν λειτουργίαν: μεθ᾽ ὃν 
Κάλλιστος τὴν ἐπισκοπὴν ἐγχειρίζεται, ὃς ἐπι- 
βιώσας ἔτεσιν πέντε, Οὐρβανῷ τὴν λειτουργίαν 
καταλείπει. 
Αὐτοκράτωρ ᾿Αλέξανδρος ἐπὶ τούτοις διαδέχεται 

τὴν Ῥωμαίων ἀρχήν, ἐπὶ τέτταρσιν μόνοις ἔτεσιν 
᾿Αντωνίνου διαγενομένου. ἐν τούτῳ δὲ καὶ ἐπὶ 
τῆς ᾿Αντιοχέων ἐκκλησίας ᾿Ασκληπιάδην Φιλητὸς 
διαδέχεται. 

Τοῦ δ᾽ αὐτοκράτορος μήτηρ, Μαμαία τοὔνομα, 
εἰ καί τις ἄλλη θεοσεβεστάτη γυνή, τῆς ᾿Ωριγένους 
πανταχόσε βοωμένης φήμης, ὡς καὶ μέχρι τῶν 
αὐτῆς ἐλθεῖν ἀκοῶν, περὶ πολλοῦ ποιεῖται τῆς τοῦ 
ἀνδρὸς θέας ἀξιωθῆναι καὶ τῆς ὑπὸ πάντων θαυ- 
μαζομένης περὶ τὰ θεῖα συνέσεως αὐτοῦ πεῖραν 
λαβεῖν. ἐπ᾽ ᾿Αντιοχείας ᾿δῆτα διατρίβουσα, μετὰ 
στρατιωτικῆς δορυφορίας αὐτὸν ἀνακαλεῖται" παρ᾽ 
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π΄ τὰν ἩΉΘΕΥ, ΥἹ, χα 5. ὄὕχὕτ 6 

ἃ ΨΘΥῪ ᾿ΘΔΥΠΘΩ ΡΘΥβοη (Ἰν ΒΙΟἢ. νγὰ8 βοῦ δ-ροίηρ' αὖ Βοπηθ 
ἐμ ἐἶτης οἵ Ζερῃγσίπιιϑ), ἢ ῬΥοοὶαΒ ἐμ 6 ΠΠαμαρίομ. 

οἵ 1ῃ6 ΠουΘΘΥ οὗ ἐπε Ῥηγυρίδηβ. [ἢ νη ΐοῃ, τ ῃθη᾿ 
ουγθίηρ ἴῃς Ὑϑοκίθθθπεββ ἀπά δυάδοῖϊτυ οἵ Ὠϊ5. 
ΘΡΡροπϑηΐβ ἴῃ οοτηροβίηρ' Πα βου ρύασγαβ, μ6 τη θη οηβ, 
οὐἷγ ἐπίγίθθη αρίβυ!αβ οὗ {πθὸ Ποὶγ Αροβίϊθ, ποῖ 
πυταθουΐηρ ὑῃ6 Εὐρίϑυ]α ἴο ἐπε Ἠδθτενθ ἢ ὑπ6 
τεϑῦ ; βεείηρ ὑπαῦ ὄδνδὴ ἴο ἐΠ15 ἀδὺ διποηρ {Π6 Βουηδη5 
ἔΠΕΥΘ ἃΥΘ βοῖὴθ Ψὴ0Ὸ 40 ποῦ οοῃβίαου Ὁ ἴο ΡῈ ἐῃ6 
ἈΡοβί!θ 5. 
 ΧΧΙ. Βαυΐ ἱπάεεα ψῇϑη Απίοπίπιβ Πδα γεῖριηιθα ἴον 
ΒΕΥΘΏ γΘΔΙ5 ἃΠΑ 5ἷχ τηοηΐῃβ μΠ6 νγὰβ βυοοθοαβα ὈΥ͂ 
Μδουίπιβ 3; δπᾶ ἤδη Πα δᾶ οοπύϊπαδα ἴῃ οἵἥοα ἴῸυ 

ὃ γ6γ, ἀραίη δποῦῃ ον Απϊοπίηιϑ " σθοοῖνϑα ἐπε Βομηδη 
γεγτηθηῦ. [Ι}Ὲἢ ἐππ βγϑὺ γϑὰγ οὗ {π6 Ἰαϊξεσ, Ζερῃγ- 
ἧς ἐμ Ὀῖβῃορ οὗ {πε Βογηδηβ," ἀεραγιεα {15 ᾿1ξε, 
ἀνίηρ Π6]ἃ ὑΠ6 τηϊηἰβίγυ ἔου εἰρ ύθθη θηξῖγθ γ6815. 

Αἴεν. ίτα (δ! ]Π]βῦαβ νγὰβ δηἰγιδίθα νι ὑπ6 δρί8- 
οοραῖΐα ; Πα βϑυγνίνεα ἔνε γϑᾶγβ δπᾶ μδθη ἰοῖ ὑπ6 
δι ἰο ὕσθαη. 

Αὔἴδου ὑπῖ5 ὑπ Ἐπηρούου ΑἸθχαπᾶθυ βυοοθοαθα ἴο 
᾿ς Ρυϊποῖραϊβ οὗ ἐπε βογβδῃβ, Απέοηΐπιιβ Βανίηρ, 
οοηἰἰπιιδα ἴηι ΟΠ α ΤῸΣ ΟὨΪΥ ἔουν γοᾶγβ. Αὐ {πῖ5 {ἴτη8 
150 ῬῃπΠοίαβ βυοοεοάθα Αβοϊθρίδαθθ ἴῃ ἐπα ομυτοῆ 
οἵ τη6 Απὐϊοο 665. 
 Οὐΐροη β ἔδυηα νγᾶβ ΠΟῪ πηΐνουβδὶ, 50 85 ἴο σθδοῖ ἐπα 

γ5 οὗ {ῃ6 Ἐχηρουου 5 τηοῦπον, Μδγηδθα ὈΥ ΠᾶΠη6, ἃ 
ΕἸ ρίοιιβ υγοσηδῃ ἴ Ἔν ὺ ἔπ Ὲ νγὰθ οπ6. 9586 βεὺῦ ργϑαὶ 

ΤῈ ΟἿ ΒΘουτηρ' ἃ β'σῃὺ οἵ {Π6 τηδῃ, δπα οἱ ἐθϑυϊηρ' 
ἢ αῦ υπάουθίδπαϊηρ' οὗ αἰνίπα {πίπρβ νυ ῃΐο ἢ νγὰβ ὑπ6 
ΤΌΠΟΥ οἵ 811. 516 νγὰβ ἔπδὴ βἰαγίηρ αὖ Απίίοος, ἀπ 

τηοη θα Πΐτη ἕο μου ρύθβθηοα ψΙ ἃ τα] αν δβϑοογῦ. 

1 96 ἰϊ. 95, θ, ἀπά ποίε. ΒΦ, 
ὃ. (σπούα!]ν Κπονῃ ἃ8 ἘΠΔΡ Βα] 18. 4 Δ.}. 9222, 
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’ ’ὔ “- , “ » Α “- ἣ χρόνον διατρίψας πλεῖστά τε ὅσα εἰς τὴν τοῦ 
κυρίου δόξαν καὶ τῆς τοῦ θείου διδασκαλείοι 
ἀρετῆς ἐπιδειξάμενος, ἐπὶ τὰς συνήθεις ἔσπευδει 
διατριβάς. 
ΧΧΙΙ. Τότε δῆτα καὶ “Ἱππόλυτος συντάττωι 

3 λ , », ς ’ὔ " Α μετὰ πλείστων ἄλλων ὑπομνημάτων καὶ τὸ ἸΤ]ερὶ 
“ ΄ὔ , ’ 2 Φ -“" τοῦ πάσχα πεποίηται σύγγραμμα, ἐν ᾧ τῶι 

χρόνων ἀναγραφὴν ἐκθέμενος καί τινα κανόνο 
ἑκκαιδεκαετηρίδος περὶ τοῦ πάσχα προθείς, ἐπ' 
τὸ πρῶτον ἔτος αὐτοκράτορος ᾿Αλεξάνδρου τοὺς 
χρόνους περιγράφει: τῶν δὲ λοιπῶν αὐτοῦ συγ’ 
γραμμάτων τὰ εἰς ἡμᾶς ἐλθόντα ἐστὶν τάδε" Ἐς 

Α ἘΠ 4. Εἰ Ἁ . Ἁ Ἡ ν ’ὔ τὴν Ἑξαήμερον, Εἰς τὰ μετὰ τὴν ᾿Εξαήμερον, 
Πρὸς Μαρκίωνα, ἙἘϊς τὸ ἾΑισμα, ἘΕπς μέρη τοί 
Ἵ ἡλ Π 4 “ ΄ Π Ὶ ς ,ὔ . εζεκιήλ, Περὶ τοῦ πάσχα, ἱ]ρὸς ἁπάσας τὰς 

Φφις “- ,ὔ ἄλλ ᾿ Ν λλ “- Ὁ αἱρέσεις, πλεῖστά τε ἄλλα καὶ παρὰ πολλοῖς εὕροις 
ἂν σῳζόμενα. 
ΧΧΙΠ. Ἔξ ἐκείνου δὲ καὶ ὮΩριγένει τῶν εἰς 

τὰς θείας γραφὰς ὑπομνημάτων ἐγίνετο ἀρχή 
» - ᾿Αμβροσίου παρορμῶντος αὐτὸν μυρίαις ὅσαις 

“-“ “-“ ,ὔ 

οὐ προτροπαῖς ταῖς διὰ λόγων καὶ παρακλήσεσιι 
ἘΠ Ν ὔ 3 , ,ψ. 7 “ 3 Ι αὐτὸ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀφθονωτάταις τῶν ἐπιτηδείωι 

χορηγίαις. ταχυγράφοι τε γὰρ αὐτῷ πλείους 1 
ἑπτὰ τὸν ἀριθμὸν παρῆσαν ὑπαγορεύοντι, χρόνοις 

,ὔ ἐλλ ήλ. 3 , λ ,, τεταγμένοις ἀλλήλους ἀμείβοντες, βιβλιογράφο. 
τε οὐχ ἥττους ἅμα καὶ κόραις ἐπὶ τὸ καλλιγραφεῖϊ 
ἠσκημέναις: ὧν ἁπάντων τὴν δέουσαν τῶν ἐπι: 

ὃ ,ὔ ΝΜ θ ’ «ς ᾿Ὰ: τηδείων ἄφθονον περιουσίαν ὁ ᾿Αμβρόσιος παρ’ 
εστήσατο' ναὶ μὴν καὶ ἐν τῇ περὶ τὰ θεῖα λόγιος 
ἀσκήσει τε καὶ σπουδῇ προθυμίαν ἄφατον αὐτᾷ 
συνεισέφερεν, ἣ καὶ μάλιστα αὐτὸν προύτρεπει 
ἐπὶ τὴν τῶν ὑπομνημάτων σύνταξιν. 
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ΒΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΥἹ. χχι. 4--χχιτι. 2 

Απαᾶ ἤθη Πα Πδᾶ 5ἰαγϑα ψῖτῃ Ποι ἔθου βουὴ ἐΐτηθ, δηᾶ 
ον ΠΟΥ ΥΘΙῪ τηϑηΥ ἐῃίηρδ ὑἐπαὺ γγοτα ἔθου ἐπ οἹουυ 
ΟΓ 1Π6 Τιογὰ ἀπά {π6 Ἔχοθ]θποα οὔ ἐπε ἀϊνίπε ἐθδοῃίηρ, 
ἢ6 Παβίθηςα Ὀ8οῖὶς ἴο ΗΪ58 δοοιβίοιηθα ἀ ϊ65. 
ΧΧΙΠ Αὐ ὑπαῦ νεουὺν ἐΐϊπηθ αἷϑο Ηἱρροϊγίαβ, θθβϑίθϑ 

ΤΕΥῪ ΤΩΔΗΥ͂ ΟΥΠΟΥ Τη ΘΠπλοἾ5, Θοιηροβοα ἐπα ἐγθαιβα ἡ 
6 Ῥαδοῖα, ἴχπι νῃΐῖοἢ μ6 βϑὺβ ἔουτ ἃ τερίϑίευ οὗ {ῃ6 
ἴγη 65 δ ηα ρΡιυιβ ἔουυνατα ἃ οουϊαΐϊη σδηοη οὗ ἃ βἰχίβθη- 
76 875. Ογο]α ἴον {π6 Ῥαβοῆδ, υϑίηρ [Πς ἢγϑῦ γϑᾶν οὗ {π6 
ΡΟ ΓΟΥ ΑἸΟΧΔΠον ἃ5 δ᾽ ὑθυυίηπβ ἴῃ τη θαι ηρ' Ηΐ5 
Ἰαΐθβ. ΟΥ̓ ἢῖ8. οὐμϑὺ ἐγθαιβθβ {Π6 ἐὉ]ονίηρ ἢανα 
ὉΔΟμβα τ8: Οη ἐδε Πεχαδηιογοη, Ομ τυλαί ἐοϊογτυοά 

ἦέ Πεχαδηιογοη, Ασαϊπδὲ Ματγοίοη, Οηἡ ἐλᾷ ϑοηρ, Οη 
Ῥαγίς 0.,},. Ἐξοϊοῖ, Οπ ἐδε Ῥαδοῖα, Αραϊΐπδὲ ΑΪ1 ἐδ 
Πογ δῖ68 ; Δα ΨΘΥῪ ΤΩΔΩΥ Οὐ Υ8 α͵50 τηϊρηῦ θ6 ουπά 
ΒΟΥ α ὈΥ͂ ΤῊΔΗΥ ΡΘΟΡΙΘ. 
ΧΧΠΙΠῚ. βιαγείπρ ἔγοτα ἐπαὺ ἐΐϊππθ τὸ Οὐρϑη᾿β 

ὉΤΩΤηΘηὐαυ 65. οὐ ὑπ αϊνίηθ ϑουϊρίυσο μδα ἐπεὶν 
ΘΙ ΠΠἰπρ', αὖ {πΠ6 ἰηϑυϊραίίοη οὗ Ατηργοβθθ, ψῆο ποῖ 
Ἤν Ρ]16α πη τ ἢ ᾿ππατ σα Ὁ]6 νεῦρα] Ἔχῃπουϊαϊοηϑ 
Πα δποουγαρσοιηθηΐβ, θαὺ 150 ργονϊ θα ἢΐτη τὑπ- 
Φἰη ον τ ψηᾶὺ ψγὰβθ πϑοοϑϑᾶσυ. ΕῸΣ 8ἃ5 6 
Ποξαϊοα ποτα ὑγεῦα τεδαῪ αὖ μπᾶ τῆοτα {μη βενθῃ 
δου παπα-υῖζουθ, ΠῸ το] ονεα Ἄδδοὴ οὐποὺ δὲ χοᾶ 
ἴτη6β, δα 85 ΤΩ ΠΥ οΟρΡΥ βίβ, 88 Μ}Ὲ}} ἃ5. σὶγ]β 5116 
ἢ ΡΘΗ ΔΗΒΗΪΡ ; ἴου 8}} οὗ ποῖα Αταθγοβα βαρρ θα 
γἱΠουΐ ϑὐϊηῦ [Π6 ΠΘΟΘΘΘΑΥΎ τηθϑηβ. ΝΑΥ ἔαγίμου, μ6 
οπὐτ αϊεα ἴο Οτίρεπ ἃ ναϑὺ διηουηὺ οὗ Ζϑὰ] ἴῃ ἐπ6 
δ ηοϑῦ βίυαν οἵ {πὸ αἰνίπα οὐδο]65, ἃ 268] ψῃ] ἢ τόσα 
ἤδη ΔηνΠΐπρ' 686 δοῖθα δ δῃ ἱποθηϊνα ἴο Πίστη ἰο 
ΟΙΏΡΟΒα ᾿ΐβ δουητηθηξαυ 68. 

1 2,39. ἴῃ6 5᾽χ Πλὰν5 οἵ Ογϑαίίοη. 
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ΕΒΕΒΙΌΒ 

Τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων, Οὐρβανὸν ἐπι- 
σκοπεύσαντα τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας ἔ ἔτεσιν ὀκτὰ 
διαδέχεται ἸΠοντιανός, τῆς δ᾽ ᾿Αντιοχέων μετὰ 
Φιλητὸν Ζέβεννος- καθ᾽ οὗς ̓ Ωριγένης, ἐπειγούσης 
ρείας ἐκκλησιαστικῶν ἕνεκα πραγμάτων ἐπὶ τὴν 
Ἑλλάδα στειλάμενος τὴν διὰ ΠΠαλαιστίνης, πρε- 
σβείου χειροθεσίαν ἐν Καισαρείᾳ πρὸς τῶν τῇδε 
ἐπισκόπων “ἀναλαμβάνει. τὰ μὲν οὖν ἐπὶ τούτῳ 
περὶ αὐτοῦ κεκινημένα τά. τε ἐπὶ τοῖς κινηθεῖσω 
δεδογμένα τοῖς τῶν ἐκκλησιῶν προεστῶσιν ὅσα 
τε ἄλλα ἀκμάζων περὶ τὸν θεῖον εἰσενήνεκται 
λόγον, ἰδίας δεόμενα συντάξεως, μετρίως ἐν τῷ 
δευτέρῳ ἧς ὑπὲρ αὐτοῦ πεποιήμεθα ἀπολογίας 
ἀνεγράψαμεν. 
ΧΧΙΝ. Ταῦτα δ᾽ ἐκείνοις δέοι ἂν ἐπιθεῖναι 

ὡς ἐν μὲν τῷ ἕκτῳ τῶν εἰς τὸ κατὰ ᾿Ιωάννη; 
᾿Εξηγητικῶν σημαίνει τὰ πρότερα πέντε ἐπ᾽ ᾿Αλεξ- 
ανδρείας ἔ ἔτ᾽ ὄντα αὐτὸν συντάξαι, τῆς δ᾽ εἰς τὸ 
πᾶν εὐαγγέλιον αὐτὸ δὴ τοῦτο πραγματείας μόνοι 
δύο καὶ εἴκοσι εἰς ἡμᾶς περιῆλθον τόμοι" κατὰ δὲ 
τὸ ἔνατον τῶν Εἰς τὴν Ῥένεσιν (δώδεκα δ᾽ ἐστὶ 
τὰ πάντα) οὐ μόνον τοὺς πρὸ τοῦ ἐνάτου δηλοῖ 
ἐπὶ τῆς ᾿Αλεξανδρείας ὑπεμνηματίσθαι, καὶ εἰς 
τοὺς “πρώτους δὲ πέντε καὶ εἴκοσι “Ῥαλμοὺς ἔτι 
τε τὰ εἰς τοὺς Θρήνους, ὧν εἰς ἡμᾶς ἐληλύθασι 
τόμοι πέντε, ἐν οἷς μέμνηται καὶ τῶν Περὶ ἀνα- 
στάσεως" δύο δ᾽ ἐστὶν καὶ ταῦτα. οὐ μὴν ἀ 
καὶ τὰ Περὶ ἀρχῶν πρὸ τῆς ἀπ᾽ ᾿Αλεξανρδείας 
μεταναστάσεως γράφει, καὶ τοὺς ἐπιγεγραμμένο β 
Στρωματεῖς, ὄντας τὸν ἀριθμὸν ἕέκα, ἐπὶ τῆς 
αὐτῆς πόλεως κατὰ τὴν ᾿Αλεξάνδρου συντάττε 
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᾿ς Β00ἢ νγ85 {πῸ βἔαΐε οὗ δἰαίγβ. ἤθη Ῥοηίίδπυβ 5π6- 
᾿οοοαεα ᾿ὔγθαπ, γγμο Παᾶ θθδη Ὀῖβμορ οὗ ὑπ σβατσοῃ οὗ 
ἐπα Ἐογηδηβ ἴον εἰρηῦ γεᾶγβ, ἀπ ΖΕ ΘΠΠτι5 οᾶτηδ ἔθου 
ΡΠ δἴι5 85 [Ὀ 5800] οὔἽΠ6 [ομυτ ] οὔ τπς Απ ϊοομθπ 68. 
[ἢ {πεῖν ἀν Οτίρθη Ἰουτπεγεᾶ ἕο ατθθοα ἐπγουρἢ 
Ῥαϊεϑεϊπα θθοδιβα οὗ δὴ πτρϑηῦ πθοθβϑι τυ ἴθ ΟΒΌτΟῃ 
τηαύτουβ, πα τεοοϊνεα {πὸ Ἰαγίηρ-οη οὗ μαπᾶβ ἔου {π6 

 μῃβλῤρα να αὖ δαδβᾶσθα ἴτοτα ἐπ6 Ῥίβῃορβ ἔποσα. 
ΤΠ δρϊταίίοη ὑπαὶ νγὰβ βεῦ οῃ ἔοοῦ οοποθυπΐηρ' Πΐτη Οἢ 
ὑΠ|8 δοοοιηῦ, ἃπηα ἐῃς ἀδοϊβίομβ ταδάθ ΡῪ ὑμοβα ψῃῸ 

ΡΥ βίδα ονϑῦ {πΠ6 οματομαβ οα {Π6 τιαύξοιβ ἀρὶταϊεά, 
85 Ὑ76]] 5 {Π6 οὔμεν οοπυθυύοπβ ἐμαὺ μα τηδάθ 85 ἢ8 
γὰ5 ΤΈΔΟΗΙηρ Πΐβ ὈΥη6 ἕο ἐπα βέθαυ οὗ πε ἀϊνίπο 
 γοτά, τϑαυΐγα ἃ βεραγαΐβ σοιηροβί ϊομ, δη4 γα ἢᾶνθ 
σίνβθη ἃ ἔαϊυ]γ 1] δοοουπὺ οὗ ὑπϑῖὰ ἴῃ {Π6 βθοομα 
ὙΜΜΕ οὗ ἴπ6 Αροϊορῃ ὑμπαῦ να πᾶνε υυϊδῦθη οα ἢΐβ 
Ρ6Π αἱ, 

ΧΧΙΝ. Βαυΐῦ ἴο ὑπαὺ ἱπξουτηδίίοῃ 1 18 Πθοθϑϑᾶυυ ἴο 
Δα ὑπαὺ ἱπ {πεῸ βἰχίῃ οὔ ἢἰβ ᾿αροδιίοηδ οπ ἐδι6 
[5061] αοοογαϊηρ ἐο “οὔπι μς ἱπαϊοαῖεθβ ὑπαὶ ἢ οουα- 
Ῥοβϑα {πε βυβὺ ἔνε ψἢ1]16 ἢῈ νγὰβ 511} αὖ ΑἸθχδπάτσία : 
Ῥυὺ οὗ {Π15 νους οα ἐπ ψΠο]ς οὗ ἔπε βεἸἔβαμηςβ (οβροὶ 
ΟἾΪΥ ὑνγεηύγ-ῦνγο ἴουηθ5 Πᾶνα οοπῖθ ΟἿ ψᾶγ. Απά 
[νὰ πυυϑὺ αἷἶθο ὅδ 6] ὑπαὺ ἴῃ πα πἰπὶῃ οὗ ἐῆοβα ὧπ 
(εηθεοὶς ([Πμοτα ἀῦα ὕνγεῖνα ἴῃ 411) ἢ6 5ῆονβ ὑμαὺ ποὺ 
ΟὨΪγ σγασα ἔμοβα θεΐοσα {πῸ6 πίη υυϊτίεη δ ΑἸοχ- 
δηαγία, Ὀαΐ 4150 [Πϊ5 οοτησαθηΐατυ ) οα {πα ἢγϑὺ ὑνεηΐυ- 
ἔνε Ῥβδίτηβ, ἀπ, 85 γγῈ]], ἔποβα οὴὐ δια θηξαϊζοηβ, οὗ 
ὙΒΙΟἢ ὑπ ογα Πᾶνα οομη6 ἴο τ5 ἤνε τοῖηθβ. [Ἃἢ {μ686 Π6 
τηθηὐίουβ 6150 ποθ Οπη ἐΐο Πἰοβιγγοοίίοη, οἵ ψηΐοῃ 
ἔθευα δύ ὕνγο. Μούδθονοὺ ἢβ στοῖβ ἢΐβ [6 Ῥγὶποὶριὶδ 
Ῥεΐογα ἢΐ5 σϑουπονδὶ ἔγοτ ΑἸθχαπαᾶσία, πᾶ πα οοταροβοᾶ 
ἴπε [Ὀ00115] δα ]6 ἃ δέγοηιαίοῖδ, ἴδῃ ἴῃ πυτηρευ, ἴῃ 

6 5816 οἷζν ἴῃ {πα τεῖρῃ οὗ ΑἸθχδηάθυ, 85 15 5Βῆονῃ 
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ΕΟΘΕΒΙΤΙΒ 

βασιλείαν, ὡς καὶ τοῦτο ὁλόγραφοι δηλοῦσιν αὐτοῦ 
πρὸ τῶν τόμων ἐπισημειώσεις. 
ΧΧΝ, Τὸν μέν γε πρῶτον ἐξηγούμενος Ψ'αλ- 

μόν, ἔκθεσιν πεποίηται τοῦ τῶν ἱερῶν γραφῶν 
τῆς παλαιᾶς διαθήκης καταλόγου, ὧδέ πως γράφων 

Ἁ ,ὔ { ᾽ 3 , 3 , ᾽ κατὰ λέξιν" “οὐκ ἀγνοητέον δ᾽ εἶναι τὰς ἐνδια- 
θήκους βίβλους, ὡς Ἕβραῖοι παραδιδόασιν, δύο 
καὶ εἴκοσι, ὅσος ἀριθμὸς τῶν παρ᾽ αὐτοῖς στοι- 
χείων ἐστίν. 

Εἶτα μετά τινα ἐπιφέρει λέγων" “{ εἰσὶν δὲ αἱ 
εἴκοσι δύο βίβλοι καθ᾽ Ἑβραίους αἵδε: ἡ παρ᾽ 
ἡμῖν Γέ Ἴ χὰ δ᾽ Ἑβραίοις ἡμῖν Γένεσις ἐπιγεγραμμένη, παρὰ ρ 
ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς βίβλου Βρησιθ, ὅπερ ἐστὶν 
“ἐν ἀρχῇ" "Ἑξοδος, Ονυελλεσμωθ, ὅπερ ἐστὶν, 
ταῦτα τὰ ὀνόματα᾽": Λευιτικόν, Ουΐκρα, ᾿ καὶ 

ἐκάλεσεν ᾿- ᾿Αριθμοί, Αμμεσφεκωδειμ:" Δευτερονό- 
μιον, Ἐλλεαδδεβαρειμ, “ οὗτοι οἱ λόγοι ᾽- ᾿Ιησοῦς 
υἱὸς Ναυῆ, Ἰωσουεβεννουν: Ἰζριταί, Ῥούθ, παρ᾽ 
αὐτοῖς ἐν ἑνί, Σωφτειμ: Βασιλειῶν α΄ β΄, παρ᾽ 
αὐτοῖς ἕν, Σαμουηλ, ᾿ ὁ θεόκλητος ᾿. Βασιλειῶν 

γ΄ δ΄ ἐν ἑνί, Θυαμμελχδαυιδ, ὅπερ ἐστὶν “ βασιλεία 
Δαυίδ ᾿- ᾿ Παραλειπομένων. α ́ β' ἐν ἑνί, Δαβρηϊΐαμειν 
ὅπερ ἐστὶν ᾿ λόγοι ἡμερῶν᾽ - Ἔζρας α΄ β΄ ἐν ἑνί, 
ΕἘζρα, ὅ᾽ ἐστιν “βοηθός᾽. βίβλος Φ᾽αλμῶν, 
Σῴφαρθελλειμ: Σολομῶνος παροιμίαι, Μελωθ' 
᾿Εκκλησιαστής, Κωελθ' ἴλισμα ἀσμάτων (οὐ 
γάρ, ὡς ὑπολαμβάνουσίν τινες, "Αισματα ἀσμά- 
τωνὴ, Σιρασσιρειμ. Ἡσαΐας, Ιεσσια: Ἱερεμίας 
σὺν Θρήνοις καὶ τῇ ᾿Ἐπιστολῇ ἐν ἑνί, ἱερεμια" 
Δανιήλ, Δανιηλ: ᾽Ἰεζεκιήλ, Ιεζεκιηλ: ᾿Ιώβ, Ἰωβ' 
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 ἘΟΟΙΕΒΙΑΒΘΤΙΟΑΙ, ΗἸΒΤΟΒΥ, ΥἹ. χχιν. 8--χχν. 2 

ΡΥ {πε δηποίαίίοηβ ἴῃ Ηἷἰβ οὐσῃ Παπά ἰπ ἴτοπὺ οὗἉ {π6 

' 
᾿ "" 

ν 

Του 65. 

ΧΧΥν. Νον ψ 6 Ἔχρουπάϊησ πε ἢνβὺ Ῥβαίγη Π8 
᾿ βοὺ ἔουτῃ {Π6 οαἰδίορια οὗ [Π6 βδουθα βουίρῥυγοβ οἵ {Π6 
 ΟΙ« Τεβίδιηθηξ, νυ οϊηρ' Βουλονῃαῦ 85 ἕο ]οννβ ἴθ {Π6 568 
- ΟΓΩΒ: “Βαυὺ ἰὉ 5Πῃου]α ΡῈ Κπονη ὑπαῦ ὑμευα ἃΥ6 

ὑννεηΐγ -ννο οἀποηΐοα] θοο 5, δοοογαϊηρ ἴο ὑπ6 ΗθΌτονν 
ἐγδαϊ τοι ἢ {πῸ βατηθ δ8 ῃ6 παταθοῦ οὗ πε Ἰούξευβ οὗ 

 ἐπμεῖν δΙρῃμαθεὺ. 
ΤΉδη ἔασπου οὐ Π6 δαἀᾶς δ [Ὁ]ονγ5: “ΤΉ 656 δῖα 

{πε ὑνεπίγ-ῦνο ῬΟΟΪκ5 δοοογάϊηρ το πε Ηδρτονϑβ : 
Ταῦ ψ Ποἢ 15 δα 6 τ 5 Οδποϑίβ, θαὺ ἢ ἐπα 

ἰ Ηδρτονϑ, ἔγτουα {ῃΠ6 θερὶ ποίησ οὗ {π6 Ῥοοῖκ, Βυδβίτῃ, 
ὑμαὺῦ 15. “Τὴ {πε Ὀερίπηίηρ.᾿ Εἰχοάπδ, Οὐ6116 βυησίῃ, 
ἐπαὺ 15, “ΤΏθθ6 τύ ὑπθ πδιηθϑ.᾽ [,ονϊτοιβ, Οὐΐκτα, 
᾿Απά Πα οδ]]δᾶ. Νυτθεῖβ, Ατήσηθβ Ῥῃμοκοάδίμι. 

 εαϊεγοποιην, Ε1]|6 δαἀδεραγοίτη, ὙΤΠθ86. ἃτα τῃ6 
γγου 5. «(9685 {πΠ6 βοὴ οἵ Νάνε, ΙΌβοια θ6π ποσυη. 

Δυάρο5, στ, τ 1 ἔῃ θυ ἴῃ οπα θοοῖκ, ϑορῃξείμι." Οὗ 
Κιηρσάογηβ ἱ, 1ΐ, ψ τ ὑπθτὰ οπθ, ϑδυαμοὶ, ὁ ΤῊΘ οΔ]]16α 
οἵ ἀοά.᾿ Οὐ Κίπροτηβ ἰ{], ἵν, πῃ οπθ, Οπδιμγη] ἢ 
αἀανία, ἐπαὺ 15, “ ΤῊΘ κίηραοτα οὗ Τλανὶ 4. ΟΠ ΓΟΠΙο 65 
ἴ, 11, ἴῃ οὔθ, Παρτᾷ ἰαυηδίη, ὑμαὺ 15, ᾿ Υοτάϑβ οὗ ἀἀγϑ.᾽ 
Ἐβαγδ ἱ, 1, ἴῃ οπθ, ΕΖτα, ὑπαὺ 15, ᾿ ΗεἸ]ρθνυ. Βοοῖς οὗ 
Ῥβαΐτηβ, ὅρῃαὺ {πε]]εῖη. Ῥγονεοῦρβ οἵ ϑοϊογηοῃ, 
Μεῖοῦη. Ἐϊοοϊοοἰασῖθθ, Κοθη. ϑοηρ' οὗ δοπρϑ (ποῦ, 
Ὧ5 ΒΟΙῚΘ ΒΌΡΡΟΒΘ, ϑοηρθ οἵ 5ο0ηρ8), 51. Δβ5᾽ ΓΙ τη. 
Ἐλβαΐδϑ, [6ϑϑῖ8. «δυθυαΐδῃ νυ τ Γιαυηθηϊαϊοηβ ἀπ ἐμ 6 
1 οὐΐαυ, ἴῃ οπο, Φογοτηΐα. Πδηΐοὶ, Πδηῖ8]. ἘΣ Ζοκίοὶ, 
ἘΖοκί8]. 200, 7000. Ἐπβίμον, Ἐμδίμδυ. Απᾶ ουΐθῖάα 

1 ὁ,6. “ΠΗ (ΡοοΚ) οὗ ἐπ ργεοθρὶβ "οὐ “οὗ {ῃδ πυπβιογοᾶ 
Τη6η.᾿ 

5.ΑᾺ ἐταπϑ  θγαίϊοη οἵ ἐπ Ἡθοτγονν ψογὰ τηθαπίηρ' “ πα ρ65.᾽ 
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1 Ῥοῦ. ὅ, 18 

8606 2 Οὐοι. 
8,18 

2 ΟοΥ. 8,6 

Βοπ,, 18, 19 

ΕΟΒΕΈΒΙΌΒ 

᾿Εσθήρ, Ἐσθηρ. ἔξω δὲ τούτων ἐστὶ τὰ Μακκα- 
βαϊκά, ἅπερ ἐπιγέγραπται Σαρβηθσαβαναιελ. ἐ 
Ταῦτα μὲν οὖν ἐν τῷ προειρημένῳ τίθησι : : 

συγγράμματι: ἐν δὲ τῷ πρώτῳ τῶν εἰς τὸ κατὰ 
Ματθαῖον, τὸν ἐκκλησιαστικὸν φυλάττων κανόνα, 
μόνα τέσσαρα εἰδέναι εὐαγγέλια μαρτύρεται, ὧδέ 
πως γράφων" “ὡς ἐν παραδόσει μαθὼν περὶ 
τῶν τεσσάρων εὐαγγελίων, ἃ καὶ μόνα ἀναντίρρητά 
ἐστιν ἐν τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανὸν ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ, 
ὅτι πρῶτον μὲν γέγραπται τὸ κατὰ τόν ποτε 
τελώνην, ὕστερον δὲ ἀπόστολον ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
Ματθαῖον, ἐκδεδωκότα αὐτὸ τοῖς ἀπὸ ᾿Ιουδαϊσμοῦ 
πιστεύσασιν, γράμμασιν ᾿Ἑβραϊκοὶῖς συντεταγμένον" 
δεύτερον δὲ τὸ κατὰ Μάρκον, ὡς Πέτρος ̓ ὑφηγήσατο 
αὐτῷ, ποιήσαντα, ὃν καὶ υἱὸν ἐν τῇ κα ολικῇ 
ἐπιστολῇ διὰ τούτων ὡμολόγησεν φάσκων “᾿ἀσπά- 
ζεται ὑμᾶς ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτὴ καὶ Μάρ- 
κος ὁ υἱός μου᾽ - καὶ ,Τρίτον τὸ κατὰ Λουκᾶν, τὸς 
ὑπὸ ΤΙαύλου ἐπαινούμενον “εὐαγγέλιον τοῖς ἀπὸ 
τῶν ἐθνῶν πεποιηκότα: ἐπὶ πᾶσιν τὸ κατὰ 
᾿Ιωάννην. “ἢ 
Καὶ ἐν τῷ πέμπτῳ δὲ τῶν εἰς τὸ κατὰ ᾿Ιωάννην ἢ 

᾿Εξηγητικῶν ὁ αὐτὸς ταῦτα περὶ τῶν ἐπιστολῶν 
τῶν ἀποστόλων φησίν: ᾿᾿Ἂ “ὁ δὲ ἱκανωθεὶς διάκονος 
γενέσθαι τῆς καινῆς διαθήκης, οὐ γράμματος, 
ἀλλὰ πνεύματος, Παῦλος, ὁ πεπληρωκὼς τὸ 
εὐαγγέλιον ἀπὸ “Ἱερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι 
τοῦ ᾿Ϊλλυρικοῦ, οὐδὲ πάσάις ἔγραψεν αἷς ἐδίδαξεν. 
ἐκκλησίαις, ἀλλὰ καὶ αἷς ἔγραψεν, ὀλίγους στί- 

1. ΤῊΪ5 Πδᾶιηδ 8 ἰηουθβεϊηρ 5 θυϊάθποα οὗ {πὸ οχίβίεποο πὸ 
ἀῃς {ηϊγα οοπίασν οἵ ἐῃθ Ηδθρτεν οτἰρῖπαὶ Οὗ 1 Μδοοάθδαβ, 
αὶ 118 τπηθαηΐηρ 16 ΟΌθοῦσθ. ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἃ ᾧ μᾶ85 ἀτορρεὰ οὐδ 
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ἘΟΟΙΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΘΤΟΒΥ, ΝἹ. χχν. 2- 

{ῃ686 ποτα δύθ πε Μϑδοοδθεεβ, ψῃ θη ἀῦα απ 164 
540 δίῃ βαρδηδὶ 6]. 1 

ΤΠ6586. ἐπίπρβ μ6 ἰηβογῖβ ἴῃ {π6 ἀθονθ-ταθη τ οπθα 
ἐγοαϊίβθ. Βα ἰπ {πε ἢνϑθὺ οἵ ἢϊβ [(Ὁηιπιθημέαγ 65) οὴ 
ἐλε αοϑρεῖ αοοογαάϊηρ ἰο Μαίέμοιυ, ἀεἴεπαϊπρ [Π6 σᾶποη 
οἵ τπ6 Ομυτοι, μα σίνεβ Πἷβ ὑθϑυϊτποπυ ὑπαὶ μῈ Κποννβ 
ΟὨΪΥ ἔουγ (βρε6]β, νυυϊθίηρ βοιηθνμαῦ ἃ5. [Ὁ]]Ονν5: 
Μονος 5. Βανίηρ ἰδασηῦ ὈΥ ὑγδαϊ οι οοποουπίηρ {Π6 
ἔουν (οβρεῖὶβ, νυ ῃΐοῃ ΔΙοπα γα ἀπαπθϑιοηδ]6 ἴῃ τΠ6 
ΟΒυτοὴ οἵ αοα ὑπᾶφϑὺ ἤθάνεη, ὑπαὶ ἢγϑῦ νὰ νυ ἴθ 
ὑμαῦ δοοογαϊησ ἰο Μαϊίηεδν, ψῆο νγὰβ ὁποθ ἃ ἰᾶχ- 
οοἸ]δοῖου θαΐ αἴῦεγνγαγβ δὲ ἀροβὺ]α οὗ Ψ6ϑὰὺ5 ΟΠ γι ϑῦ, 
Ὑ80 ΡῈ 5Π6α 1 ον ἔῃοβε ψῆο του «πα αἴϑμι οαπια ἴο 
Ῥε ον, οοτηροβϑά 85 1 νγὰβ ἴῃ {πε Ηδθρτον ἰδηριαρα. 
ΒΘΘοομαΪγ, ὑμαὺ δοοογαΐϊηρ ἴο Μδυῖκ, ψ πο στοῖθ ἰὐ ἴῃ 
δοοογάδηῃος ἢ Ροΐοτ᾿ 5 ἰπηϑ σου οηβ, νγῆοση α͵5οὸ Ραΐου 
δΔοκηον]εᾶσοα ἃ5. Πῖθ 800 ἴπ {π6 οδίμο]ῖο δρίβε]θ, 
Βρεακίηρ ἴῃ {Π 686 ὑθιτηβ: ᾿5η6 ἐπαὺ 5 ἴῃ Βδθυομ, 
εἰβοὺῦ ἐορεῖμου ψ ἢ γοα, βα]αΐεῖῃ γοι ; ἃπα 50 ἀοίῃ 
Μαῖκ τὴν βοη.ἡ Απα {πίγαϊγ, ἐπαὺ δοοογαϊπρ' το [λικα, 
γγηῸ ψτοῖθ, ἴῸΥ ὑποβα ψΠῸ ἔγοτα ἐπ6 (θη 65 [οᾶτηα ἴο 
6] 16 ν 61, ἐμ 6 ο5ρΡ61] ἐπαὺ νγὰβ ργαϊβϑα Ὀγ Ραα!. ΑΕοΓ 
ἔμ οτα 8}}, ἐμαὶ δοσογαϊηρ ἴο Ψομη.᾽ 

Απᾶ ἴπ {πε ΜΠ οὗ 5 Μϑαροδιίοηδ οπ ἐΐε ἀοϑρεῖ 
αοοογάϊηρ ἰο «“οἤπ ἴπῃ6 βᾶτθθ Ῥεύβοῃ βᾶὺβ8 ὑπῖ5. ἢ 
γϑίεγθπος ἕο ὑπ δρίβϑυ!θϑ οὗ ὑπ δροβί]θβ : ““Βαΐ Πα 
ὙΠῸ νγᾶβ τηδάδ βυποϊεηῦ ἕο Ὀδοοτηδ ἃ τηϊηϊϑίου οὗ {Π6 
πεν οονεπηδηΐ, ποῦ οὗ ἐπε Ἰεὐϊεν Ραὺ οὗ ἐπε βρίγῖδ, Ἄενβὴ 
Ῥαδὰ], γγμο ὉΠ] ργεδοῃθα ἐπε ο5ρ6] ἔπτοτὰ «ουυβαίθια 

δηα τουπα δροιΐῦ ὄεὐεὴ ἀπΐο ΠΙγγίουτα, αἰα ποὺ 50 
ΤΉ Οἢ 85 υϊξα ἴοὸ 811 ὑπ6 σμυγοῆ θα ἐπαὺ ἢ6 ἐαυρῃὲ ; 
δα νη ἴο ἔποβα ἴο νος ἢς ττοῖα ἢ βεηὺ θυΐ ἃ ἔενν 

οὗ ἴῃς ἢτιδὲ ψοτγτὰ ἰπ ἐπε ἰοχὶ, ἀπᾶ 80 ᾿ ψγου]α στερτεβϑεηὺ “ΤῊΣ 
ἰδίου οἵ ἔῃβ μουδβε οἵ ἐῃθ ψγδυγίουβ.᾽ 
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Βον. 10, 8, 4 

2 ΟοΥ. 11, 6 

ΕΌΒΕΒΙΟΒ 

χους ἐπέστειλεν. Πέτρος δέ, ἐφ᾽ ᾧ οἰκοδομεῖται 8 
ἡ Χριστοῦ ἐκκλησία, ἧς πύλαι “Αἰδου οὐ κατ- 
ἰσχύσουσιν, μίαν ἐπιστολὴν ὁμολογουμένην κατα- 
λέλοιπεν, ἔστω δὲ καὶ δευτέραν: ἀμφιβάλλεται 
γάρ. τί δεῖ περὶ τοῦ ἀναπεσόντος ἐπὶ τὸ στῆθος 9 
λέγειν τοῦ ᾿Ιησοῦ, ᾿Ιωάννου, ὃς εὐαγγέλιον ἕν 
καταλέλοιπεν, ὁμολογῶν δύνασθαι τοσαῦτα ποιή- 1! 
σειν ἃ οὐδ᾽ ὁ κόσμος χωρῆσαι ἐδύνατο, ἔγραψεν 
δὲ καὶ τὴν ᾿Αποκάλυψιν, κελευσθεὶς σιωπῆσαι 
καὶ μὴ γράψαι τὰς τῶν ἑπτὰ βροντῶν φωνάς; 
καταλέλοιπεν καὶ ἐπιστολὴν πάνυ ὀλίγων στίχων, 
ἔστω δὲ καὶ δευτέραν καὶ τρίτην" ἐπεὶ οὐ πάντες 
φασὶν γνησίους εἶναι Ταύτας" πλὴν οὔκ εἶσιν 
στίχων ἀμφότεραι ἑ ἑκατόν. 
Ἔσπι πρὸς τούτοις περὶ τῆς Πρὸς Ἑβραίους 1 

ἐπιστολῆς ἐν ταῖς εἰς αὐτὴν ὋὉμιλίαις ταῦτα 
διαλαμβάνει" ἐ ὅτι ὁ χαρακτὴρ τῆς λέξεως τῆς 
Πρὸς Ἑβραίους ἐπιγεγραμμένης ἐπιστολῆς οὐκ 
ἔχει τὸ ἐν λόγῳ ἰδιωτικὸν τοῦ ἀποστόλου, ὁμολογή 
σαντος ἑαυτὸν ἰδιώτην εἶναι τῷ λόγῳ, τοῦτ᾽ ἐστὶν 
τῇ φράσει, ἀλλ᾽ ἐστὶν ἡ ἐπιστολὴ συνθέσει τῆς 
λέξεως ᾿Ἑλληνικωτέρα, πᾶς ὃ ἐπιστάμενος κρίνειν 1: 
φράσεων διαφορὰς ὁμολογήσαι ἄν. πάλιν τε αὖ 
ὅτι τὰ νοήματα τῆς ἐπιστολῆς θαυμάσιά ἐστιν 
καὶ οὐ ,δεύτερα. τῶν ἀποστολικῶν ὁμολογουμένων 
γραμμάτων, καὶ τοῦτο ἂν ,»συμφήσαι εἶναι ἀληθὲς 
πᾶς ὁ προσέχων τῇ ἀναγνώσει τῇ ἀποστολικῇ." 

Τούτοις μεθ᾽ ἕτερα ἐπιθέρει -λέγων" “ ἐγὼ δὲ 1: 
ἀποφαινόμενος εἴποιμ᾽ ἂν ὅτι τὰ μὲν νοήματα τοῦ 
ἀποστόλου ἐστίν, ἡ δὲ φράσις καὶ ἡ σύνθεσις 
ἀπομνημονεύσαντός τινος τὰ ἀποστολικὰ καὶ 
ὥσπερ σχολιογραφήσαντός τινος τὰ εἰρημένα ὑπὸ 
10 



ἘΟΟΙΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΎΥ, ΝἹ. χχν. 8-18 

Ππη65. Απμᾶ Ρεοῖοσ, οὐ ποῖα ὑπ6 Ομυτοῦ οὗ ΟΠ γϑὺ ἰβ 
θυ], ἀραϊπθὺ πο τῃ6 σαΐεθ οὗ Ηδαᾶθβ 584}} ποῖ 

Ργδνδῖ!, μα5 Ἰϑδ. ομα δοκπον]εαρσοα δρίβυ]θ, δπα, 1 

ΤΩΔΥ 6, ἃ ΒΕοομά 8150 ; ἔου 1ὑ 15 ἀουδίεα. ὙΥ̓ΉΥ πεεα 
Ι 9ρεαὰῖκ οἵ ἢΐτη ψῆο Ἰθαπθα Ῥδοὶς οἡ «6588 Ὀγααβῦ, 
Φομη, ψῆο 85 Ἰεξς θβ πα ομβ ο5ρ6], οοηξοββίηρ' ἐπα 
6 οοὐἹὰ τυῖτα 580 τϑὴν ὑπαὺ Ἔνθ ὑπ6 ψου]Ἱᾶ 1561} 
σου ποὺ ὀοηίαϊῃ {ποῖ ; δηα Πα ψγοΐθ αἷθϑὸ {π6 

ΑΡοοδῖγρβθ, Ὀεΐηρ' ογάθγεα ἴο Κβδρ 51||6πο6 8δπα ποὺ 
ἴο ψυυῖϊδα {πε νοΐοθϑ οὗ βενθὴ ὑἐμυπάσιβ ἢ Ηδ [δβ5 Ἰϑξ 
α͵δο δὴ δρίβϑε]α οὗ ἃ νεῖν ἔεν Ἰἴπθβ, δηά, 1Ὁ τᾶν Ὀ6, ἃ 

ΒΘΘΟΠΑ͂ ἀπά ἃ ἰῃϊντᾷ ; ἔου ποῖ 81} 58 ὑπαὺ ὑπ686 δἃ.6 
δεπαΐπα. Οηϊν, ἔπε ὕνο οὗ ἔπουα ἱορεῦμεν ἀγα ποῦ ἃ 
Βυπαγοά 1π65 Ἰοπρ. ἢ 

Ἑυχβουτηοσθ, μ6 ἔμπ5 ἀθουββαθ ὑπ ἘρΙβ016 το {π6 
Ἡδρτανβ, ἴῃ Ηἰ5 Ποριυῖθδ ἀροι ἰὲ : “ὙΠαὺ ὑπΠ6 ἜΠδυδοῦοῦ 

οὔ 1Ππ ἀϊούίοη οὗ [π6 ερἰϑυ]α δ 164 Τὸ {μ6 Ηθργονβ 
Βὰ5 ποὺ ἐῃμθ δροβὺ!θ᾿ β συάθηθθβ πῃ 5ρθθοῖ, ψη0 οοη- 
ἔεβϑεα Πΐτηβοὶ ταᾶθ ἴῃ βρεθοῦ, ἐμαὶ 15, ἰῇ βύγ]θ, θαΐ 
ὑπαὺ ἐπα δρίβϑυ]α ἰ θούξου Οὐσθεῖκ ἴῃ ἐπα ἔγατηΐηρ' οὗ 105 
αἀϊουίομ, νυν] 6 δαταϊ θα ὈῪ Ἔνεύγοπθ Ψ1ΠΟ 15 80]6 ἴο 
ἀἰβοθη αἰ ογθποαβ οὗ βσἔγ]θ. Βαυὺ ἀραΐίπ, οπ {Π6 οὐποὺ 

παπᾶ, ἐπαὺ ἐπα ὑπουρηῖϑ οὗ {πὸ βρίβυ]8 ἀγα δατηίγ δ ]6, 

δῃα ποὺ ᾿ἰηΐοσίου ἴο {ῃΠ6 δοκπονεαρεα τυ τπρβ οὗ {Π6 
ΔΡοϑίϊθ, ὅο {Πἰ5 αἰϑο βνθύγομθ ψ1}} οοηβεπὲ 85 ἔτ γΠ0 
ἢὰ5 σίνβη αἰδθηϊίοη ἴο γθδαϊηρ' ἐπα ἀροϑβὶ]θ. 

ΕΟ μου οη, 6 δας {πΠ6 ἔο] ον ίηρ' γευλαυβ : “ Βαΐ 
85 ΤῸ τηγβ6 1}, 1 1 ψετα ἴο βἰαϊα τὴν οὐῆ ορὶ πίοῃ, ἴ 
Βῃου]α 5ὰὺ ἐπαὺ ἐπα ὑπουρηῖβ ἀγα ὕΠ6 ἀροβ]θ᾽ 5, θαΐ 
ὑμπαῦὺ ἐπε βίγἹα δηᾷ οοτγηροβί που ὈΘ]οπρ ἴο οη6 0 
64}164 ἴο ταἰπα ὑπ6 ἃροβυ θ᾽ 5 ὑβδοῃϊηρϑβ δηα, 85 ἰῦ γΈ 6, 

ΠΤ 



ἘΠΘΕΒΙΌΘΒ 

“- ᾽ὔ ΝΜ “" 3 ,ὔ μ ’ τοῦ διδασκάλου. εἴ τις οὖν ἐκκλησία ἔχει ταύτην 
τὴν ἐπιστολὴν ὡς Παύλου, αὕτη εὐδοκιμείτω καὶ 
ἐπὶ τούτῳ: οὐ γὰρ εἰκῇ οἱ ἀρχαῖοι ἄνδρες ὡς 

ξ΄ Ψ- ὦ ,’ὔ , } ε ΄ Παύλου αὐτὴν παραδεδώκασιν. τίς δὲ ὃ γράψας 14 
Ἁ ᾽ ,ὔ ᾿Ὶ ΕἾ 3 ᾿ ᾿ ἴὸὃ ς δὲ ᾽ τὴν ἐπιστολήν, τὸ μὲν ἀληθὲς θεὸς οἶδεν, ἡ δὲ εἰς 

ἡμᾶς φθάσασα ἱστορία ὑπὸ τινῶν μὲν λεγόντων 
ὅτι Κλήμης, ὁ γενόμενος ἐπίσκοπος Ῥωμαίων, 
᾿, Ἁ .) ,ὔ ς Α “ Ὧν»; “ ἔγραψεν τὴν ἐπιστολήν, ὑπὸ τινῶν δὲ ὅτι Λουκᾶς, 
ὁ γράψας τὸ εὐαγγέλιον καὶ τὰς Πράξεις. 
ΧΧΥΙ. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν ὧδε ἐχέτω: ἔτος δ᾽ 

- “ , ἦν τοῦτο δέκατον τῆς δηλουμένης ἡγεμονίας, καθ᾽ 
« Α Ἀπ Ἃ 3 ,ἷ , φοοὸν ᾿Ὶ ὃ τὴν ἀπ᾽ ᾿Αλεξανδρείας μετανάστασιν ἐπὶ τὴν 
Καισάρειαν ὃ ᾿Ωριγένης ποιησάμενος, ᾿ΗἩρακλᾷ 
τὸ τῆς κατηχήσεως τῶν αὐτόθι διδασκαλεῖον 
καταλείπει: οὐκ εἰς μακρὸν δὲ καὶ Δημήτριος ὁ 

“ Ε ’ὔ , , ᾽ ΄ “-“ 

τῆς ᾿Αλεξανδρέων ἐκκλησίας ἐπίσκοπος τελευτᾷ, 
ἐφ᾽ ὅλοις ἔτεσι τρισὶ καὶ τεσσαράκοντα τῇ λειτουρ- 

’ ,ὔ “ ΕΣ ᾽ ᾿ ι Σ; “ γίᾳ διαρκέσας" διαδέχεται δ᾽ αὐτὸν ὁ «Ηρακλᾶς. 
ΧΧΥΙΙ Διέπρεπεν δ᾽ ἐν τούτῳ Φιρμιλιανός, 

Καισαρείας τῆς ζαππαδοκῶν ἐπίσκοπος, τοσαύτην 
εἰσάγων περὶ τὸν ᾿Ωριγένην σπουδήν, ὡς τοτὲ μὲν 
αὐτὸν ἀμφὶ τὰ κατ᾽ αὐτὸν κλίματα εἰς τὴν τῶν 
2 “ ᾽ , ᾽ “-“ } }Ὶ «ς 
ἐκκλησιῶν ὠφέλειαν ἐκκαλεῖσθαι, τοτὲ δὲ ὡς 

᾽ Ἁ ΘᾺ, κ ᾽ ᾿ ’, , ᾽ “-“ αὐτὸν ἐπὶ τὴν ᾿Ιουδαίαν στέλλεσθαι καί τινας αὐτῷ 
συνδιατρίβειν χρόνους τῆς εἰς τὰ θεῖα βελτιώσεως 
ἕνεκα. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὁ τῆς “Ἱεροσολύμων 

Ἁ Ε] , ͵ «ς .Ὶ προεστὼς ᾿Αλέξανδρος Θεόκτιστός τε ὁ κατὰ 
Καισάρειαν τὸν πάντα χρόνον προσανέχοντες αὐτῷ, 
οἷα διδασκάλῳ μόνῳ, τὰ τῆς τῶν θείων γραφῶν 
ἑρμηνείας καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ λόγου 
πράττειν συνεχώρουν. 
ΧΧΥΠΙῚ. Τόν γε μὴν Ῥωμαίων αὐτοκράτορα 
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ἘΠΟΟΙΒ. ΗΙΘΤΟΑῪΥ, ΥἹ. χχν. 18-- χχνπῖ. 1 

τηδᾶα βῃογὰ πούεβ οἵ ψῇῆῃδὺ Π18 τηδϑίου βαϊᾷ. [Ὁ δὴν 
συγ ἢ, ἐπογεΐοσα, ΒΟ] 45 1 Πϊ5 αρίβῦ]α δ Ῥδα] 5, ἰδ Ὁ Β6 
ΘΟΙΩ]Θ Πα 64 ἴον {πῖ5 αἰθο. ΕῸΣ ποὺ ψἱτπουῦ γθαθο 
Πᾶνα ἐπθ τηθη οὗ οἱα ἐΐϊτης μαπαβα ἰδ ἄονγῃ 5 Ρδι]}᾽ 8. 
Βαυῦ ψῆο ψτοῖθ {με βρίβι!, ἴῃ ἐσθ αοα Κπονβ. Ὑοὺ 
πα δοοουηὺ ΗΟ Πδ5 γαδοηῃθα τι [15 ὑνγοίο!α], βοπια 
βαγίηρ' ἐπαὺ ΟἸουηθηῦ, γῆ νγὰβ Ὀῖβθορ οἵ πε Βοιηδῃβ, 
γνούς ἐπα ερίβυϊθ, οὔμουβ, ὑπαὶ 1 νὰ [λικθ, ἢ6 ψῃο 
νγοῖα Π6 Οο5ρ6] ἀπα {π6 Αοἰβ.᾿ 
ΧΧΥῚ. Βυὺ {πῖ8 τηυϑὺ βϑυῆίοα οα ὑμ686 τηδίξουϑβ. 

Νονν Ὁ νγὰβ ἴῃ ὑπ6 ὕθβηθῃ γϑᾶν οὔ {πΠ6 δθονε-τηθηϊοηθα 
τεῖρῃ! ἐπαὺ Οτΐρθη γοπιονοα ἔἴγοτηα ΑἸθχαπάσγία ἴο 
Οδαβαγθα, ᾿Ἰδανίηρ' το Ηδυδο]αβ {Π6 (δ βομοίϊοαὶ ὅθ ῃοοὶ 
ἔου ὑποβα ἰπ ὑπθ οἰϊγ. Απᾶ ποὺ Ἰοὴρ αὔδουνναγαβ 
Τειαθίσίιβ, ὑπ6 Ὀίβῃορ οὗ ἐπε ομυσοῃ οὗ ἐῃς ΑἸοχ- 
διηαγίδηβ, αἰδα, Πανίηρ' οοη ϊηποα ἴῃ ἐπα μἰηἰβουυ [ῸΣ 

ΤΟ ξογίγ-ϊηγεα δηϊίτε γεασβ. ΗἜ νγὰβ βυοοθεάρα Ὀγ 
ἨοΥδο]δ8. 
ΧΧΥΠ,. Νὸν αὖ {πὶ58 ἔς ΕἸστη ]αη, Ὀῖβμορ οὗ 

ΠΟ δεβαθα ἴῃ (δρρδάοοῖα, νγαὰβ ἀἰβεϊπρι 5ῃη6ᾷ ; μ6 ἀἰ8- 
Ρἰαγεα βοῇ αβίθετῃ ἴον Οτίρθη, ὑπαὶ ἂὺ οπα {ἴτηθ 6 
ψγου]α βυχησάοῃ ΐτα ἴο Πΐβ οὐ ρᾶγὺβ ἕο πε βεπϑῆϊ οὗ 
16 οματο 65 ; δὺ ἃπούμου, ἸουτΠΘΥ Πἰτηβο] το Ψπάδοᾶ, 

᾿ς ΔΠα 5ρ6 Πα βο1η6 {ἰπι6 ἢ ΐγη ἔου Πῖβ οὐσῃ θα ευτηθηΐ 
ἴῃ ἀϊνίπε {πΐπρθ. Νδὰγ ἔυγτίπον, ΑἸθχαπαᾶθυ, ψῃο ργεὸ- 
5:46 4 ονεῦ {Π6 [οΠυτ ἢ] οὔ} δυυβαίοθτα, απα ΤΠ θοοι δέ, 
[γῆο ρυεβί 64] αὖ δδϑβαῦθα, οοηυϊπθα ὑπ6ῖν αὐζεπα- 
8Π66 οἡ Ὠΐπη {Π6 γγΒο] 6 ἐἴπηθ, δ5 ὉΠ δῖτ ΟὨΪΥ [θδοθοσ, πᾶ 
864 ἰο οοποαᾶδ ἴο Πίπι {πὸ ἰδβὶς οὗ Ἔχρουπαϊΐηρ ἐπ 6 

᾿ ἀἰϊνίηα Βουϊρίυγοβ, ἀπα {Π6 οὐθδὺ ραγὺβ οἵ {π6 ΟΠυ το 5 
ἰηβύγποιίοη. 
ΧΧΥΠΙ. Βυὺ ἴο τεϑηθ. Υμεη ΑἸἰθχαπᾶου {π6 

Δ. .λ.2. 232, 
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ΕΟΒΕΒΙΌΒ 

᾿Αλέξανδρον τρισὶν ἐπὶ δέκα ἔτεσιν τὴν ἀρχὴν 
διανύσαντα Μαξιμῖνος Καῖσαρ διαδέχεται: ὃς δὴ 
κατὰ κότον τὸν πρὸς τὸν ᾿Αλεξάνδρου οἶκον, ἐκ 
πλειόνων πιστῶν συνεστῶτα, διωγμὸν ἐγείρας, 
τοὺς τῶν ἐκκλησιῶν ἄρχοντας μόνους ὡς αἰτίους 
τῆς κατὰ τὸ εὐαγγέλιον διδασκαλίας ἀναιρεῖσθαι 
προστάττει. τότε καὶ ᾿Ωριγένης τὸν Περὶ μαρ- 
τυρίου συντάττει, ᾿Αμβροσίῳ καὶ Πρωτοκτήτῳ 
πρεσβυτέρῳ τῆς ἐν Καισαρεία παροικίας ἀναθεὶς 
τὸ σύγγραμμα, ὅτι δὴ ἄμφω περίστασις οὐχ ἡ 
τυχοῦσα ἐν τῷ διωγμῷ κατειλήφει: ἐν ἡ καὶ 
διαπρέψαι κατέχει λόγος ἐν ὁμολογίᾳ τοὺς ἄνδρας, 
οὐ πλείονος ἢ τριετοῦς χρόνου τῷ Μαξιμίνῳ 
διαγενομένου. σεσημείωται δὲ τουτονὶ τοῦ διωγ- 
μοῦ τὸν καιρὸν ἔν τε τῷ δευτέρῳ καὶ εἰκοστῷ τῶν 
εἰς τὸ κατὰ ᾿Ιωάννην ᾿Εξηγητικῶν καὶ ἐν διαφόροις 
ἐπιστολαῖς ᾿Ωριγένης. 
ΧΧΙΧ. Γορδιανοῦ δὲ μετὰ Μαξιμῖνον τὴν 

“Ῥωμαίων ἡγεμονίαν διαδεξαμένου, τῆς κατὰ 
“Ῥώμην ἐκκλησίας Ἰϊοντιανὸν ἔ ἔτεσιν ἐξ ἐπισκοπεύ- 
σαντα διαδέχεται ᾿Αντέρως καὶ τοῦτον Φαβιανός, 
ἐπὶ μῆνα τῇ λειτουργίᾳ διακονησάμενον. ἐξ ἀγροῦ 2 
φασιν τὸν Φαβιανὸν μετὰ τὴν ᾿Αντέρωτος. τελευτὴν 
ἅμ᾽ ἑτέροις συνελθόντα ἐπιχωριάζειν τῇ “Ῥώμῃ, 
ἔνθα παραδοξότατα πρὸς τῆς θείας καὶ οὐρανίου 
χάριτος ἐπὶ τὸν κλῆρον παρεληλυθέναι. τῶν γὰρ 3 
ἀδελφῶν ἁπάντων χειροτονίας ἕνεκεν τῆς τοῦ 
μέλλοντος διαδέξασθαι τὴν ἐπισκοπὴν συγκεκροτη- 
μένων πλείστων τε ἐπιφανῶν καὶ ἐνδόξων ἀνδρῶν 
τοῖς πολλοῖς ἐν ὑπονοίᾳ ὑπαρχόντων, ὁ Φαβιανὸς 
παρὼν οὐδενὸς μὲν “ἀνθρώπων εἰς διάνοιαν ἤει, 
ὅμως δ᾽ οὖν ἀθρόως ἐκ μετεώρου περιστερὰν κατα- 
80 
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Ἐπηροτοῦ οὔ ἐμ Βουηδηβ μδᾶ Ῥγουρῦ Π΄5 ρυϊποίραϊε ἴο 
Δ 6Πα εαἴον ἐῃϊγίθθη γϑᾶῦϑ, Π6 νγὰβ ϑιοοθθαθα ὈγῪ 

ΞΟ τ ν᾿ 

Μαχινηΐπ δοβϑαυ; Ηδ, ἐπτοιρη 111-11} ἐονγαγαβ ὑπ 6 
Βοιβα οὗ ΑἸθχδπάσθυ, δἰποθ ἰὰ οοπδίϑιθα [ογ {πὸ τηοϑὺ 
Ρατὶ οὗ θε]ΐθνουβ, γαϊβθα ἃ ρεγβεουϊοη, ογάθυϊηρ {Π6 
Ἰδδάθυβ οὗ {π6 ΟΒύσος δοπα ἴο θῈ ραΐ ἴο ἀβαίῃ, δ8 
Ῥεῖπρ' γθϑροηβῖ0]6. ἔου ἐπα ἐδδομίησ οὗ ἐπε Οοβρεὶ. 
ΤΉΘη αἶθο ΟΥΐροθῃ οοτηροβαα ἢΐβ ρου Οπ Μῆαγέμψγαοηι, 
αδαϊοαύίηρ' [Πς ἐγοαιϊβε ἕο Αὐαῦτοβα ἂπα Ῥγοϊοοξεζιιβ, ἃ 
Ῥγαβογυύου οὗ ὑπῸ οοτητηηΐϊον αὖ δθϑᾶγθα ; [ῸΥ ἴῃ ἐπα 

Ρδυβθου οη. ΠῸ οὐαϊπανν αἰδίγοβθ Πδα Ὀ6Ά]] 6 πη ἐῃ θη 
Ῥοΐίῃ, ἰπ ψΒίοἢ αἰδίγθϑϑ τ 15 τεοοσα δα ὑπαῦ ἔπ 656 τηθη 
γογῈ αἰβεϊηρι 5Πη6α ἔογῦ ἐπῈ οομπίδθβϑίο. πον τηδᾶθ 
ἀυτίηρ πΠ6 ρευϊοά, ποὺ τοῦτα ὑμδη ἴῆγθα γϑᾶγβ, ὑἐπαῦὺ 
{ῃε τεῖρῃι οὗ Μαχίτηΐη Ἰαϑιθβα. Οτΐίρϑη μὰ5 ποίθα {πῃ ῖ8 

Ραγίϊοαϊαν ἐΐϊπηθ ἔου πε ρεϑυβθουύοι, ἴῃ ὑπ6 ὑπνεπίγ- 
ΒΕοοΠά οὗ 5 αροοίίοηδ οΓ ἐδ6 Οοδρεῖ, ἀαοοογαϊηρ ἰο 
“Ψοΐη, απὰ ἴῃ ναυίουβ ᾿οὐΐουβ. 
ΧΧΙΧ, Οοταϊΐϊδη μανίηρ συοοοοαδα ἴο ἐπε Βογηδῃ 

ϑονουῃπηθηὺ αἴτεον Μαχίμΐη," Ροηίϊαπιιβ, νῃ θη μα μδα 
Ὀδαθη Ὀΐβπορ οὗ ἔπε ομυσοῃ οὗ Βοιμδ ἴον βὶχ γϑδ 8, νγὰϑ 
βΒυοροοοαθα Ὁ Απίοδγοβ ἢ ψΠὴ0 Θχϑυοϊβθα 15. τα] ηἸβυΎ 
ἔῸ ἃ τηοηΐῃ, δηα νγὰβ βυιοοθοαοα Ὀγ Βαρίδη. [0 19 
5Βδῖα ὑπαὶ Εδθίαη, αἴζου ὑπ6 ἀθαὶῃ οὗ Απίθγοβ, οαῖὴθ 
ἔγοση ἐπθ σουπγυ δ᾽οηρ ἢ οὐποῖβ ἀπ βἰαυθα δ 

 Ἐοίηε, ΜΠ οΥο Πα οᾶπη ἴο ἐπε οἵἥοε ἴῃ ἃ πποϑὺ τα γϑοῦ]οι5 
ΤΩΘΏΠΘΥ, ὑπδηῖκα ἴο ῃς6 αἰνίηα πα ἤθάνθηὶν οΎδοα, 
Εὸὺ ψῇθη ἐπ6 Ὀγθίῆγθη γευα 411 δϑϑθιηθ]θα ἴον {Π6 
Ῥύχροβα οὗ δρροϊπεϊηρ μἴπη ψῃο 5Που]α βιυοοθϑα ἴο ἐπα 

ΘρΡίβοοραῖθ, ἃ Πα νὉΥῪ τϑην πούδ]6 ἀπά αἰβυϊπριβῃ θα 
ΡῬΘΥβΟΩΒ ψγ6Υα ἴῃ {πΠῸ ὑπουρηΐβ οὗ τδην, ἘΔΡίαη, γΠῸ 
γγὰ8 ὑπουθ, οᾶστηβ ἰηΐο πΠοθοαγ 5 τηὶϊπα. Βαΐ 4]] οὗ ἃ 
ΒιἋα6η, ΠΥ τοϊαΐα, ἃ ἄονα ἤσνν ἄονπ ἔγουη ἀθονα δηα 

1. 4.Ὁ. 988. 2.4.Ὁ. 938. 
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ΕΌΒΕΒΙΒ 

πτᾶσαν ἐπικαθεσθῆναι τῇ αὐτοῦ κεφαλῇ μνημο- 
νεύουσιν, μίμημα ἐνδεικνυμένην τῆς ἐπὶ τὸν σωτῆρα 

ἴλικο 8,22 τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐν εἴδει περιστερᾶς καθόδου" 
ἐφ᾽ ᾧ τὸν πάντα λαόν, ὥσπερ ὑφ᾽ ἑνὸς πνεύματος 4 
θείου κινηθέντα, προθυμίᾳ πάσῃ καὶ μιᾷ ψυχῇ 
ἄξιον ἐπιβοῆσαι καὶ ἀμελλήτως ἐπὶ τὸν θρόνον 
τῆς ἐπισκοπῆς λαβόντας αὐτὸν ἐπιθεῖναι. 

᾿Ὶ " “ 3 3 ’ ᾽ ’ Τότε δὴ καὶ τοῦ κατ᾽ ᾿Αντιόχειαν ἐπισκόπου 
Δεβέννου τὸν βίον μεταλλάξαντος, Βαβυλᾶς τὴν 
3 Ἁ ; ᾿, 3 Ψ Σ Γὰ ἀρχὴν διαδέχεται, ἔν τε ᾿Αλεξανδρείᾳ μετὰ Δημή- 
τριον "ΗἩρακλᾶ τὴν λειτουργίαν παρειληφότος, τῆς 
τῶν αὐτόθι κατηχήσεως τὴν διατριβὴν διαδέχεται 
Διονύσιος, εἷς καὶ οὗτος τῶν ᾿Ωριγένους γενόμενος 
φοιτητῶν. 
ΧΧΧ. Τῷ δὲ ᾿Ωριγένει ἐπὶ τῆς Καισαρείας τὰ 1 

συνήθη πράττοντι πολλοὶ προσήεσαν οὐ μόνον 
- Ε] ,ὔ 3 ᾿. } “ 3 “ ’, 

τῶν ἐπιχωρίων, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀλλοδαπῆς μυρίοι 
φοιτηταὶ τὰς πατρίδας ἀπολιπόντες" ὧν ἐπισήμους 
μάλιστα ἔγνωμεν Θεόδωρον, ὃς ἦν αὐτὸς οὗτος 
ὃ καθ᾽ ἡμᾶς ἐπισκόπων διαβόητος Γρηγόριος, τόν 

4 3 ᾿ 3 « 3 Α ᾿Ὶ τε τούτου ἀδελφὸν ᾿Αθηνόδωρον, οὗς ἀμφὲ τὰ 
Ἑλλήνων καὶ τὰ Ῥωμαίων μαθήματα δεινῶς 
ἐπτοημένους, φιλοσοφίας αὐτοῖς ἐνεὶς ἔρωτα, τῆς 
προτέρας σπουδῆς τὴν θείαν ἄσκησιν ἀντικατ- 

͵7ὔ ΄, ,ὔ Ν σ΄ μ᾿ αλλάξασθαι προυτρέψατο-: πέντε δὲ ὅλοις ἔτεσιν 
αὐτῷ συγγενόμενοι, τοσαύτην ἀπηνέγκαντο περὶ τὰ 
θεῖα βελτίωσιν, ὡς ἔτι νέους ἄμφω ἐπισκοπῆς τῶν 
κατὰ ἸΙόντον ἐκκλησιῶν ἀξιωθῆναι. 
ΧΧΧΙ. Ἔν τούτῳ καὶ ᾿Αφρικανὸς ὃ τῶν ἐπι- 

“ ᾽ γεγραμμένων Κεστῶν συγγραφεὺς ἐγνωρίζετο. 
ἐπιστολὴ τούτου ᾿Ωριγένει γραφεῖσα φέρεται, 
ἀποροῦντος ὡς νόθου καὶ πεπλασμένης οὔσης τῆς 
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ξεωνκθς 

Ἐ ἘΕΟΟΙΕ 5. ΗΙΘΤΟΒῪΎ, ΥἹ. χχιχ. 8---χχχι. 1 

 ροὐ δα οἡ Ηἷ5 μεδά, ἰῃ οἶθαν ἱπι τ αϊίοη οὗ ἐπ ἀδβοοπὲ 
οὗ {πε ΗοΙγ Ομοβὺ ἴῃ ὑπ ἔουτη οἵ ἃ ἄονε ἀροὴ ἐμα 
ϑανίουτ ; ψΠογθαροπ ἐπε ψΠΟ0]6 ΡΘΟΡΙΘ, δ8 1 τηονϑᾶ 
ΒΥ οπδ ἀϊνίηε ἱπϑρίτἰίομ, τ ἢ 41} δα σουπθβ5 πᾷ Ἰἢ 
ῸΠ6 5011] οὐἱϑά ουὖῦ “΄ ψουίῃγ,᾿ ἀηα ψιπουῦ τποτα δάο 
ἴοοῖκ Πΐπη ἀπά ρ]δοβά Πΐτη ου ἐπε ερίβοοραὶ ἔβγοπα. 

ΑΥ {πΠαῦ νεῪῪ ἐΐπια ͵ϑο Ζεθθππιβ, ὈΙβμορ οὗ Απέϊοςῃ, 
ἀερατοα {Π15 ἴδ ἀπά ΒΑΌΥ]Δ5 σαοοοοαθά ἴο ἐπα τὰ]α ; 
Δα ἴῃ ΑἸδχαπαᾶτνία, Ηδφυδοῖαβ, Βανίηρσ γϑοοϊνεα {π6 
ΤΠ ΠἰΒΟΥ δἴζεν Τλουηθίγίιβ, νγὰβ ϑυοοθοαδα πὶ ἐπα 
( δἰβομϑίϊοαὶ βοηθοὶ] ἔμογθ ΡΥ Πϊοηγβίαβ, πὸ δά 
8150 θβθη οὔδ οὗ Οὐίρβη᾽β ραρῖ!. 
ΧΧΧ, Νον ψ16 ΟΥίρθη νγᾶβ ρἰ γίπρ Ηἷβ δοοιβιοτηθα 

ὕαβκς αὖ Οδεβαῦθα, ΤΠΔ ΠΥ οδτηθ ἰο Ἠΐπι, ποὺ ΟἹΪΥ οὗ 
ἐμα παξῖνεβ, θυὰΐ αἶβο πυτηθεῖβ οὗ ἐογείρη ραρ1]5 ψΠῸ 
Βαᾶ Ιεἴρ ἐποὶς οὐ οοπηΐγίθϑ. Αὐηοηρ ἔπθθα ἃ5 

ΕΒρθοίδ!]ν αἰδυϊηρσυθηθ 4 μὰ Κποὸν ἴοὸ πᾶνε θδεῃ 
ΤἬδοάοτθ, ῃο νγὰβ ὑπὸ βοἴβατηδ ΡΘΙβοῦ 8ἃ5 ἐπαῦ 
ΤΟ ΠΟΥΠΘα ὈΙΒΠΟΡ ἰπ οὐν ἄν, ΟΥεροΥυ, ἀπά ἢ Ὀγοῖ Ποὺ 
᾿Αἰδμοποάοσθ. Βοίῇ οὔ ἔπϑιη ὑγεῖδ 5 γοΠΡῚΥ ἐπδιηουτϑᾶ 
οὗ Οὐαὶ πᾶ Βοιηδη βὑπαϊθ, θαὺ Οτίρϑη 1π5}Π64 ἰηΐο 

ἔποιη ἃ Ῥϑββίοῃ ἔου ῬῃΠΟΒΟΡΗΥ ἂπᾶ υὑτρεᾶ ἔποῖα ἴο 
ΘΧΟΠδηρθ {Πεῖν ἔουτλθυ ἰονα ἔον {πῸ δὐπαν οἵ ἀϊνίπα 
ἔγαθῃ.: Εἶνε ψΠ0]6 γϑαῖβ πα ὺ σοπύϊπαδα νυ Πΐτα, 
ἃ ΠΑ τηδάθ8 βιο ἢ ργορυθββ ἴῃ αἰνίηθ ἐπίπρδ ὑπαὺ ψΗΠ]6 
501] γοιπρ Ὀοΐῃ οὗ ἔμθὰ σγετα ἀδθοιηθα ψουΐῃν οὗ 
ἐπα δρίβοοραῖβ ἴῃ ὑπ σμυτοῃεβ οὗ Ῥοηῃΐιβ. 
 ΧΧΧΙ͂. Αὐ {πεῖ ἐἴπι6 Αἰσδηι5 α͵5ο, ἐπ 6 δαΐμου οὗ 
ἴῃ Ῥοοκ5 δηὐ]εα (δ οέϊ,2 νγὰβ γ6}1 Κπουγη. Α Ἰοὐζεῦ 
οἵ ἢΐ5, συ δῦθη ἰο Οτίρϑη, ἰβ Ἄχιαπὺ ; Π6 νγᾶβ δὖ ἃ [οβ5 
88 ἴο ψῃοῦμου ἐπα βἰουυ οὗ βϑυβδηπα ἴῃ {π6 ῬοΟΚ οὗ 

1 ΟΤΕρΌΙΥ, αΉ. νἱ. 78, 88, 84. 
᾿ς 5. ἡ.6.. “ διη γτοϊ ον ρἰγα]65,᾽" ᾿πα!οαξίπρ' ἐπ σαν θα παέιιγα 
Οὔ Πα σοπίδηΐβ οὗ ἐμ ψγοῦκ : οὐ, “ϑιτγοχηδίοἰβ,᾽ 18. 1. 

; 

β 
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(ΠΧ Χ). 

ΕΟΒΕΒΙΌΒ 

ἐν τῷ Δανιὴλ κατὰ Σουσάνναν ἱστορίας" πρὸς ἣν 
Ὠριγένης ἀντιγράφει πληρέστατα. τοῦ δ᾽ αὐτοῦ 
᾿Αφρικανοῦ καὶ ἄλλα τὸν ἀριθμὸν πέντε Χρονο- 
γραφιῶν ἦλθεν εἰς ἡμᾶς ἐπ᾽ ἀκριβὲς πεπονημένα 
σπουδάσματα. ἐν οἷς φησιν ἑαυτὸν πορείαν στείλα- 
σθαι ἐπὶ τὴν᾽ ̓Αλεξάνδρειαν διὰ πολλὴν τοῦ Ἡρακλᾶ 
φήμην, ὃν ἐπὶ λόγοις “φιλοσόφοις καὶ τοῖς ἄλλοις 
“Ἑλλήνων μαθήμασιν εὖ μάλα διαπρέψαντα, τὴν ἐπι- 
σκοπὴν τῆς αὐτόθι ἐκκλησίας ἐγχειρισθῆναι ἐδη- 
λώσαμεν. καὶ ἑτέρα δὲ τοῦ αὐτοῦ ᾿Αφρικανοῦ 
φέρεται ἐπιστολὴ πρὸς ᾿Αριστείδην, περὶ τῆς νομι- 
ζομένης διαφωνίας τῶν παρὰ Ματθαίῳ τε καὶ Λουκᾷ 
τοῦ Χριστοῦ ᾿γενεαλογιῶν" ἐν ἧ σαφέστατα, τὴν 
συμφωνίαν τῶν εὐαγγελιστῶν παρίστησιν ἐξ ὶ ἷστο- 
ρίας εἰς αὐτὸν κατελθούσης, ἣν κατὰ καιρὸν ἐν 
τῷ πρώτῳ τῆς μετὰ χεῖρας ὑποθέσεως προλαβὼν 
ἐξεθέμην. 
ΧΧΧΙΙ. Καὶ ᾿ἾΩριγένει δὲ κατὰ τοῦτον τὸν 

χρόνον τὰ εἰς τὸν Ἣσαΐαν, ἐν ταὐτῷ δὲ καὶ τὰ 
εἰς τὸν ᾿Ιεζεκιὴλ συνετάττετο" ὧν εἰς μὲν τὸ τρίτον 
μέρος τοῦ Ἡσαΐου “μέχρι τῆς ὁράσεως τῶν τετρα- 
πόδων τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ τριάκοντα εἰς ἡμᾶς 
περιῆλθον τόμοι, εἰς δὲ τὸν ᾿Ιεζεκεὴλ πέντε καὶ 
εἴκοσι, οὗς καὶ μόνους εἰς τὸν πάντα πεποίηται 
προφήτην. γενόμενος δὲ τηνικάδε ἐν ᾿Αθήναις, 
περαίνει μὲν τὰ εἰς τὸν ᾿Ϊεζεκιήλ, τῶν δ᾽ εἰς τὸ 
ἾἌισμα τῶν ἀσμάτων ἄρχεται, καὶ πρόεισίν γε 
αὐτόθι μέχρι τοῦ πέμπτου συγγράμματος" ἐπαν- 
ελθὼν δ᾽ ἐπὶ τὴν Καισάρειαν καὶ ταῦτα εἰς πέρας, 
δέκα ὄντα τὸν ἀριθμόν, ἄγει. τί δεῖ τῶν λόγων 
τἀνδρὸς ἐπὶ τοῦ παρόντος τὸν ἀκριβῆ κατάλογον 
ποιεῖσθαι, ἰδίας δεόμενον σχολῆς; ὃν καὶ ἀν- 
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ἘΘΟΙ(Ε5. ΗΙΘΤΟΒΥ, ΥἹ. χχχι. 1-- χχχῖ. 8 

Ῥδηΐθ] γαῖα ἃ βρυτίουβ ἔογρειυ. Οὐίρϑη τηαῖκθθ 8 
ὙΨΕΙΥ {]] γΘΡΙΥ ἰο 10. Απά οὗ {π6 βϑῖηβ Αἰοδητιβ 
ἔδοτθ Παγα γθϑοηθᾶ τι 88 ψ}6}} ἥνε Ῥοοῖκβ οὗ Οΐγοηο- 
ϑγαρἠϊε5, ἃ ταοπυτηθηΐ οὗ Ἰαθουν ἃπα δοοῦταου. [}π 

ἔμοθε ἢ6 βαγβ ἐπαὺ ἢθ Πίγηβοὶ τηδάθ ἃ ἸΟΌΓΠΘΥ ἴο 
ΑἸοχδηάνῖα θδοδιβα οὗ {πΠ6 σγθαὺ ἔδτια οὗ Ηδθυύδο]δβ : 
γγη0, ἃ5 ψγὰ πᾶνε βἰαϊβα,: τνγὰβ ρυθδὺγ αἰβυϊρι θη 6α 

ΤΟΥ ῬΒΠ]ΠΟΒΟΡΗΥ δηα οὔμοὺ Οὐεακ ᾿Ἰθαγηΐηρ, ἃ πα τγὰϑ 
δηὐγισίθα τὶ ὑπΠῸ6 ὈΙΒπορτῖς οὗ π6 ομυσοῃ ἐποσα. 
Απᾶ δηπούπου Ἰεύζου οὗ {Π6 βαῖὴθ Αἰτίοδπιβ 15 οχίδηΐ, 
ἴο Αὐ᾽βϑύϊάθθ, Οπ ἐπ6 βιρροβεα αϊβοοσα θεύνεεη ὑπ 6 
(εμθδίορίοθβ οὗ ΟΠ γϑὺ ἴῃ Μαύμον πα [κ|κ6. [Ἷ1π 1 
6 δϑίδ! 5} 65 νΘΥῪ οἰ θαυν ὑΠπ6 Πδυτηοπνυ οὗ ἐπ6 ονδη- 
σε] ϑὺβ ἔτοτη δὴ δοοοιηῦ ὑπαῦ σάτα ον ἴο Πΐπη, νηΐ ἢ 

ὈΥ δηὐοραίϊομ 1 βεῦ ἔουτῃ ἴῃ ἐΠ6 ῬΥΌΡΕΥ Ρ]8οα ἴῃ ἐῃ8 
γϑὺ ῬοοΚ οὗ {πε ργεϑεηὺ ψουῖς.3 

ΧΧΧΙΙ. Απα Οτίρεη ἴοο αὖ ὑΠ]15 εἴπη νγὰϑ δου ροβίῃηρ' 
ἢϊ5 (ὐρηιηιοηίαγίος οπ ]βαϊαΐ, ἀπα αὖ ὑπ6 βατὴθ {ϊτηδ 

ἔμοβα αἷ8ϑο οὐ Εχεκίθὶ, ΟΥ̓ πε ἔουταθν, ἐπίγὸν ᾿ουη 65 
ἢανα οουη6 ΟἿ Ὑγ8Ὺ Οἡ {πῸ ἐπίνα ρατὺ οὗ ᾿ϑαΐδἢ, ἃρ ἴο 
{πὸ νἱβίοῃ οὗ ὑπ θδαβϑὶβ ἰῃ ὑπ6 ἀδϑουῦ ; δῃα οἡ ΕὑΖεκίοὶ 

ἔνε δηᾶ ὑνγεηΐυ, ἔπΠ6 ΟὨΪΥ οὔδθϑ ὑπαῦ ἢ6 μδ5 συυϊτῦθῃ 
Οἢ πε ψῃμοΪα ρυορμοῖ. Απαᾶ Πανίηρ οομηα αὖ ὑπαὺ 
ἔϊας ἰο Αὐμθηβ, μῃ6 ἢπίϑῃθα π᾿ οοτητηθηΐαιῪ Οἡ 

Ἐεκί6], ἀπ Ῥερδη ὑπαῦ οὐ {πΠ86 ϑοπρ' οἵ ϑοηρϑ, 
οδΥγγΐηρ ἰὸ ἔουγαγα ὑπογα ἀρ ἴο ὑπὸ ΑΕ θοοΚ. Απά 
ταϊαγηΐηρ ἐο δεβασθα πῈ Ὀγυουρηῦ ὑμ686 8150 ἴο δῃ 
6 Π6, πυτηθαυίηρ θη. ΨΥ 5Πῃου]α οπα αὐδᾶν ὰρ {ῃ6 
δχδοῖ οαἰδίοριια οὗ ὑπ6 τηδη 5 ψΟΥΚ5 ΠΟΥ δηα ΠΟΥ, 
δϑαίηρ' ἐπαῦ 50 ψου]ᾶ γϑαυῖτα ἃ 5ρθοΐδὶ οπαν ὃ Απάᾶ 

δ 9 Ε 1δ: 19. 15 ἔξ 26. ιν, 
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᾿Ἀβῇ 

ΕΌΘΒΕΒΙΤΙΒ 

εγράψαμεν ἐπὶ τῆς τοῦ Παμφίλου βίου τοῦ καθ᾽ 
ἡμᾶς ἱεροῦ μάρτυρος ἀναγραφῆς, ἐ ἐν ἡ τὴν περὶ τὰ 
θεῖα σπουδὴν τοῦ ἸΙαμφίλου ὁπόση τις γεγόνοι, 
παριστῶντες, τῆς συναχθείσης αὐτῷ τῶν τε ᾽ρι- 
γένους καὶ τῶν ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων 
βιβλιοθήκης τοὺς πίνακας παρεθέμην, ἐξ ὧν ὅτῳ 
φίλον, πάρεστιν ἐντελέστατα τῶν ᾿᾽Ωριγένους πόνων 
τὰ εἰς ἡμᾶς ἐλθόντα διαγνῶναι. νυνὶ δὲ πορευτέον 
ἐπὶ τὴν τῆς ἱστορίας ἀκολουθίαν. 
ΧΧΧΗΙ. Βήρυλλος ὁ μικρῷ πρόσθεν δεδηλω-} 

μένος Βόστρων τῆς ᾿Αραβίας ἐπίσκοπος, τὸν ἐκ- 
κλησιαστικὸν παρεκτρέπων κανόνα, ξένα τινὰ τῆς 
πίστεως παρεισφέρειν ἐπειρᾶτο, τὸν σωτῆρα καὶ 
κύριον ἡμῶν λέγειν τολμῶν μὴ προὔφεστάναι κατ᾽ 
ἰδίαν οὐσίας περιγραφὴν πρὸ τῆς εἰς ἀνθρώπους 
ἐπιδημίας μηδὲ μὴν θεότητα ἰδίαν ἔχειν, ἀλλ᾽ 
ἐμπολιτευομένην αὐτῷ ,“μόνην τὴν πατρικήν. ἐπὶ: 
τούτῳ πλείστων ἐπισκόπων ζητήσεις καὶ διαλόγους 
πρὸς τὸν ἄνδρα πεποιημένων, μεθ᾽ ἑτέρων. παρα- 
κληθεὶς ᾿Ωριγένης κάτεισι μὲν εἰς ὁμιλίαν τὰ πρῶ- 
τα τῷ ἀνδρί, τίνα νοῦν ἔχοι, ἀποπειρώμενος, ὡς 
δ᾽ ἔγνω ὅ τι καὶ λέγοι, εὐθύνας μὴ ὀρθοδοξοῦντα 
λογισμῷ τε πείσας, τῇ περὶ τοῦ δόγματος ἐφίστησιν 
ἀληθείᾳ ἐπί τε τὴν προτέραν ὑγιῆ δόξαν ἀποκαθ- 
ίστησιν. καὶ φέρεταί γε εἰς ἔτι νῦν “ἔγγραφα τοῦ! 
τε Βηρύλλου καὶ τῆς δι᾿ αὐτὸν γενομένης͵ 
συνόδου, ὁμοῦ τὰς ᾿Ωριγένους πρὸς αὐτὸν 
ζητήσεις καὶ τὰς λεχθείσας ἐπὶ τῆς αὐτοῦ 
παροικίας διαλέξεις ἕκαστά τε τῶν τότε πε- 
πραγμένων περιέχοντα. καὶ ἄλλα μὲν οὖν μυρία. 
᾿Ωριγένους πέρι μνήμῃ παραδιδόασιν τῶν καθ᾽ 
ἡμᾶς οἱ πρεσβύτεροι, ἃ καὶ παρήσειν μοι δοκῶ, 
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ἘΘΟΙΙΞ. ΗΙΘΤΟΕΒῪΥ, ΥἹ. χχχιι. 3-- -χχχπιῖι. 4 

γγ}6 αἸα γϑοουα 10 ἴπ οὐ δοσουηῦ οὔ ὑπο [1{π οὐ Ῥαιαρῖ]5, 
ὑπαὶ ΠΟΙ τηᾶυένν οὗ οὐσῦ ἄδγ, ἰπ ψῃΐοἢ, ἴῃ 5ῃονίηρ' 

οἴπε οχίθπὶ οἵ Ῥδιιρῃ 55 268] ἔου αἰνίπο ὑπίηρβ, 1 
αυοϊοα 85 δνίάθεποα {Π6 ᾿ἰ5ὺβ. ἴῃ ὑπ6 ΠΡ ὑπαὺ Πα 
Πα Ῥγουρπμῦ τορεῖῃον οὗ [πΠ6 ψουκϑ οὗ Οτίρϑη δπᾶ οὗ 
οὐμοὺ δοοϊθϑίαβεϊοαὶ τυυϊθευβ ἢ δηᾶ ἔτοσα ὑπ 686 ΔΉγΟηΘ 
ὙΠΟ ΡΙβαβαβ οδῃ ρσαίμον {Πς {Ὁ]16ϑὺ Κπον]θᾶρα οἵ {πΠ6 

ΟΟΥΚΒ οἵ Οτίρεη ὑμαὺ ἤᾶνα τοδοῃθαᾶ 8. Βαυΐῦ νγὲ ταῦ 
ΠΟΥ ΡγοΟΘοα ψ]ἢ οὐχ βίου. 

ΧΧΧΙΠΠΙ. Βεουυ]]αθ, ψηο, 5 νγα Πᾶνα τηθηὐοηθα ἃ 
1016 ἀθονε,: νγαὰβ Ὀἴβῃορ οἵ Βοβίγα ἴπ Αταβρία, ρϑὺ- 
γον πρ {πΠ6 ΟΠ το 5 βἰδπααγά, αὐξαπιρίθα ἴο ἰπύτο- 
ἀαοθ ἐπῖηρβ ἔογεῖρη ἕο ὅμ6 ξαι ἢ, ἀαγίπρ το βὰν ὑπαῦ 
Οὐ ϑανίουν πα 1, ογὰ αἰα ποὺ ργα-οχίϑὺ ἴῃ δὴ ἱπαϊνί πιὰ] 
αχίβίεπος οὗ Ηἰβ οὐη Ὀαΐοτε Ηἰ5 οοτηΐηρ ἴο γϑϑίαθ 
ΔΙΠΟΠΡ᾽ ΤΠ6Π, ΠΟΥ Πα Ηδ ἃ αἰνίπἰΐν οὗ Ηϊβ5 ονσῃ, θαΐ 
οἷν {πῸ Ἐδίμου 5 ἀνε ]!ησ ἴῃ Ηΐ. ὙΥ̓ΒΕΥθαροη, 
δέσουν ἃ Ἰαῦρα πυταθοΥ οὗ Ὀίβῃορβ μά Πε]α αυδϑυϊοηΐϊηρθ 
δα αἰβουιββίοηβ ἢ ὑπ τηδῃ, Οπίρεη, θοίηρ ἰην θα 
ΔΙοπρ ἢ οὐἤουθ, δηξεγθα ἴῃ ἐπ ἢγθὺ ρίδοθ ἱπίο 
οοηναυβαίίοη νῖτἢ ἐπ ταδῃ ἴο ἀἴβοονου νμαῦ γετα Ηΐ5 
ΟΡἱπίομβ, πα θη μα Κπὺποὸνν ψπαὺ Ὁ γὰ5 ὑπαὺ Π6 
αϑϑουϊθα, ἢ οοτγθοϊεα ψμαὺ νγὰβ ἀπουϊμοάοχ, δηά, 

 Ρευβαδαϊηρ' ἢΐτη ὈΥ τεδβοηίηρ,, βου 5Π64 Πίτη ἴῃ {Π6 

: 

ἐγαΐῃ δ ἴο {πῃ6 ἀοοίγίπα, δπα γοϑίογθα ἢΐτη ἴο ἢῖβ 
ἔουτηθν βουπαᾶ ορίηΐοη. Απᾶ ἔμουθ ἃύα 50} Ἂχίδην 
ἴο {Π18 νευῪ ἀδΥ τϑοογάβ ἰπ νυυϊηρ θοῦ οὗἨ Βεαυυ 
8 πα οὗ {Π6 ϑσϑυποά ὑπμπαὺ νγχᾶὰβ μ6]4 οπ ῃΐβ δοοουηΐ, νυ ἢ 
οοηΐαΐη δῦ οποα πΠ6 αποϑέϊοηϑ Οὐίσθη ραὺ ἴο Πίτη ἀπὰ 
1ῃε αἰδουββίομϑ ἐμαῦ ἕοοῖκ ρἷδοα ἴῃ ΐβ οὐστι ΘΟΥ υ  ἩΪΥ, 
δια 4}1 ἐμαῦ νγὰβ ἄοῃβ οἡ ὑμαὺ οοοδϑίοῃ. Απα ἃ συϑαὺ 
ΤΠ Οὐποῖ ἐπίηρϑ ἀρουὺ Οτίρθπ πᾶνα θθθη Βαπαθα 
ον ἴο Τθ ΣΎ ΡΥ ὑπε οἄον ταθη οὗ ουν ἄδγ, ψΠ]Οἢ 

3. 90, 9. 
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οὐ τῆς ἐνεστώσης ἐχόμενα πραγματείας" ὅσα δὲ 
ἀναγκαῖα τῶν περὶ αὐτὸν διαγνῶναι ἦν, ταῦτα 
καὶ ἐκ τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ πεπονημένης ἡμῖν τε καὶ 
τῷ καθ᾽ ἡμᾶς ἱερῷ μάρτυρι ΠΠαμφίλῳ ἀπολογίας 
πάρεστιν ἀναλέξασθαι, ἣν τῶν φιλαιτίων ἕνεκα 
συμπονήσαντες ἀλλήλοις διὰ σπουδῆς πεποιήμεθα. 
ΧΧΧΙΝ. ᾿ἕτεσιν δὲ ὅλοις ἕξ Γορδιανοῦ τὴν] 

Ῥωμαίων διανύσαντος ἡγεμονίαν, Φίλιππος ἅμα 
παιδὲ Φιλίππῳ τὴν ἀρχὴν διαδέχεται. τοῦτον 
κατέχει λόγος Χριστιανὸν ὄντα ἐν ἡμέρᾳ τῆς 
ὑστάτης τοῦ πάσχα παννυχίδος τῶν ἐπὶ τῆς 
ἐκκλησίας εὐχῶν τῷ πλήθει μετασχεῖν ἐθελῆσαι, 
οὐ πρότερον δὲ ὑπὸ τοῦ τηνικάδε προεστῶτος 
ἐπιτραπῆναι εἰσβαλεῖν, ἢ ἐξομολογήσασθαι καὶ τοῖς 
ἐν παραπτώμασιν ἐξεταζομένοις μετανοίας τε 
χώραν ἴσχουσιν ἑαυτὸν καταλέξαι: ἄλλως γὰρ μὴ 
ἄν ποτε πρὸς αὐτοῦ, μὴ οὐχὶ τοῦτο ποιήσαντα, 
διὰ πολλὰς τῶν κατ᾽ αὐτὸν αἰτίας παραδεχθῆναι. 
καὶ πειθαρχῆσαί γε προθύμως λέγεται, τὸ γνήσιον 
καὶ εὐλαβὲς τῆς περὶ τὸν θεῖον φόβον διαθέσεως 
ἔργοις ἐπιδεδειγμένον. 
ΧΧΧΥ. Τρίτον δὲ τούτῳ ἔτος ἦν, καθ᾽ ὃ μετ-} 

αλλάξαντος Ἡρακλᾶ τὸν βίον ἐπὶ δέκα ἕξ ἔτεσιν 
τῆς προστασίας τῶν κατ᾽ ᾿Αλεξάνδρειαν ἐκκλησιῶν, 
τὴν ἐπισκοπὴν Διονύσιος ὑπολαμβάνει. 
ΧΧΧΨΥῚ. Τότε δῆτα, οἷα καὶ εἰκὸς ἦν, πλη-ἸἹ 

θυούσης τῆς πίστεως πεπαρρησιασμένου τε τοῦ 
καθ᾽ ἡμᾶς παρὰ πᾶσιν λόγου, ὑπὲρ τὰ ἑξήκοντά 
φασιν ἔτη τὸν ᾿Ωριγένην γενόμενον, ἅτε δὴ μεγίστην 
ἤδη συλλεξάμενον ἐκ τῆς μακρᾶς παρασκευῆς ἕξιν, 
τὰς ἐπὶ τοῦ κοινοῦ λεγομένας αὐτῷ διαλέξεις 

1 Α.}. 944, 5.Α.Ὁ. 2947, 
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ΠΩ 

ἘΘΟΙΙΕΒ. ΗἸΘΤΟΒΎΥ, ΥἹ. χχχπι. 4-- -χχχνι. 1 

Τ ὙΠ ΗΚ 1Ὁ νγ6}} ἕο ρᾷ85 ονεῖ, δἃ5 ὑΠ6ὺ ἄο ποῦ Θοποθῖῃ 
ἐῃς6 ρῥγθϑεηῦ ψουκ. Βαυΐ 4}} ὑμαὺ 10 νγὰβ πθοθββᾶσυ ἴο 
Κηον οὗ 5 αἰαῖγβ, ἔῃ 686. 150 ὁπ6 τηδύ ρδίμεν ἔτ τὰ 
ἔπε Ἅροίϊορῃ ἱμαὶ νγὰβ πυϊυτθη οα Ηἷβ Ὀ6 ΠΑ] ὈῪ ἃ 
δα Ῥδιωρἤῆυβ, ὑΠαὺ ΠΟΙ τηᾶυῦγΥ οὗ ουν ἀδγ, ἃ ψουκ 
ὑπαῦ νγα σγουα δὖ ραΐῃβ ἴο δοιῦροββ δοῃ]οἰὐ]ν θδοδιβα 
οὗ {πὸ {αυ]}- πάθοι. 

ΧΧΧΙΝ,. θη αἴθε. δἱὶχ ψῃο]6 γϑαᾶῖβ Οογαΐδη 
Ῥγοιρηῦ ἢ σονεγητηθηΐ οὗ {πΠ6 Βογηδηβ ἴο δῇ εὃπᾶ, 

ΡΗΠΙΡ δ᾽οπρ τὶ Πΐθ 5οὸη Ρ]]ρ ϑυοοθααθα ἴο ἐπα 
Ῥυϊποίραῦθ.: ΤῸ 15 γθοοσαβα ὑπαῦ Πο, θεΐηρ' ἃ ΟΠ υἰϑυίδη, 
γΒῃ 6 α οι 1Π6 ἀδν οὗ {πε Ἰαϑὺ ρᾶβοῇῃδὶ) νἱρὶ] ἴο βῇδγ 
8οηρ' τ ἢ {Πα τυ] δια ὑῃΠ6 ρυαυοῦβ αὖ ὑπ6 οματοῃ, 

Ραυΐ νγὰβ ποῦ ρευγηϊ θα ἕο δηΐου ΒΥ τη ψηΟ νγαὰβ ὑπ 6 πὶ 
Ῥταβί απο, πη} }}} ἢΘ ΘΟΠ δ οβθα πα πυτηρογθᾶ Πἰτηβο] 
διηοηρ ἵποθ8 γῆ0 γε α γθοκοηθα ἴο ΡῈ ἴῃ 5ἰπβθ δᾶ 
γγαυΘ οσουργίηρ {π6 ρΐδοθ οὗ ρεηΐϊξζεποα ; ον. ὑπαΐ 
οὐπουνίβθ, μα 6 ποὺ ἄοπο 80, Βα νου]ᾶ πονοὺ πᾶν 
Ῥδθη τϑοοϊνεα θγ [{Π6 ργεβϑιθηὶ}] οα δοοοιπηὺ οὗ {πΠ6 
ΤΩΘΗΥ͂ ΟΠ ΑΥΡῈ5 τηδ 6 οοποουηΐηρ' ἢη. Απᾷά ἰὐ 15 βαϊά 
ὑπαὺ με οθευγϑᾶ γϑδαῖγ, ἀἰβριανίηρ' Ὀγ Ηἰς δοίϊοπβ μον 
ϑοπαΐηθ ἃ Πα Ρίουβ νγὰβ Πῖ5. αἰϑροβίοη ἐονγαγβ ἐῃ68 
ἔβαν οἵ σοά. 
ΧΧΧΝ. Τὸ νγὰβ ἐπε ἐπίτα γϑᾶν οὗ ἢΐβ γτεῖϊρῃ 5" σῇ ΘΗ 

Ηδγδοϊαβ ἀδραγίθα {Π18 186, αἴδον ρυθβιαϊηρ ἔθου οἰχ- 
ἴβδϑη γϑαῖβ ονϑὺ [Π6 ομ το 65 αὖ ΑἸθχαπατία ; Πίοηγ- 
515 Το θΡ {ππ δρίβοοραὶ οἤῆοο. 

ΧΧΧΥΝῚ. ΤΠδη ἱπᾶθθα, ἃ5. ψγὰβ πυηρ, ἤθη ἐπ 6 
αϊν ἢ νγὰβ ἱπογθαβίηρ δηα οὐσν ἀοοίγίηθ νγὰβ ῬΟ]ΑΙ]Υ 
ῬγΟΟΪ δἰ τη θα ἴῃ ὑΠπ6 δαγ8 οἵ 8]], 1Ὁ 15 βαῖα ὑπαὶ Οτίρεῃ, 
γῆ νγᾶϑ ΟΥ̓ΟΥ β'χὺν γϑαῖβ οὗ ἃρδ, ᾿παβϑυλποῃ δ5 Πα Πδᾶ 
ΠΟΥ ΟΟ ΓΘ ᾿τητηθη86 δον ἔγομὴ Ἰοηρ ργεραγδίΐοη,3 
Ῥαιτηϊ θα 5ΠουΠδηα-ννυϊθευβ ὑο ἰακα ἀονῃ {ὑπ α15- 

8. Οτερογυ, αη. 1ϊ. 10. 
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͵ “- Ε] ’ὔ ΕἸ ’ὔ ’ 

ταχυγράφοις μεταλαβεῖν ἐπιτρέψαι, οὐ πρότερόν 
ποτε τοῦτο γενέσθαι συγκεχωρηκότα. 

3 ,ὔ }] ᾿Ὶ ᾿ Α 2 ’ » 
Ἐν τούτῳ καὶ τὰ πρὸς τὸν ἐπιγεγραμμένον καθ᾽ 2 

ἡμῶν Κέλσου τοῦ ᾿Επικουρείου ᾿Αληθῆ λόγον 
ὀκτὼ τὸν ἀριθμὸν συγγράμματα συντάττει καὶ 
τοὺς εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον εἴκοσι 
πέντε τόμους τούς τε εἰς τοὺς δώδεκα προφήτας, 
35..49 φΦ ’ Ὁ ; " ΝΜ ’, 

ἀφ᾽ ὧν μόνους εὕρομεν πέντε καὶ εἴκοσι. φέρεται 8 
δὲ αὐτοῦ καὶ πρὸς αὐτὸν βασιλέα Φίλιππον ἐπι- 
στολὴ καὶ ἄλλη πρὸς τὴν τούτου γαμετὴν Σευήραν 
διάφοροί τε ἄλλαι πρὸς διαφόρους: ὧν ὁπόσας 
σποράδην παρὰ διαφόροις σωθείσας συναγαγεῖν 
δεδυνήμεθα, ἐν ἰδίαις τόμων περιγραφαῖς, ὡς ἂν 
μηκέτι διαρρίπτοιντο, κατελέξαμεν, τὸν ἑκατὸν 
ἀριθμὸν ὑπερβαινούσας. γράφει δὲ καὶ Φαβιανῷ 
τῷ κατὰ “Ῥώμην ἐπισκόπῳ ἑτέροις τε πλείστοις 
ἄρχουσιν ἐκκλησιῶν περὶ τῆς κατ᾽ αὐτὸν ὀρθοδοξίας" 
ἔχεις καὶ τούτων τὰς ἀποδείξεις ἐν ἕκτῳ τῆς 
γραφείσης ἡμῖν περὶ τοῦ ἀνδρὸς ἀπολογίας. 
ΧΧΧΥΊΙ. ἔΑλλοι δ᾽ αὖ πάλιν ἐπὶ τῆς ᾿Αραβίας 1 

κατὰ τὸν δηλούμενον ἐπιφύονται χρόνον δόγματος 
ἀλλοτρίου τῆς ἀληθείας εἰσηγηταί, οἵ ἔλεγον τὴν 
ἀνθρωπείαν ψυχὴν τέως μὲν κατὰ τὸν ἐνεστῶτα 
καιρὸν ἅμα τῇ τελευτῇ συναποθνήσκειν τοῖς 
σώμασιν καὶ συνδιαφθείρεσθαι, αὖθις δέ ποτε κατὰ 
τὸν τῆς ἀναστάσεως “καιρὸν σὺν αὐτοῖς ἀνα- 
βιώσεσθαι. καὶ δὴ καὶ τότε συγκροτηθείσης οὐ 
σμικρᾶς συνόδου, πάλιν ᾿Ωριγένης “παρακληθεὶς 
καὶ ἐνταῦθα κινήσας τε λόγους ἐπὶ τοῦ κοινοῦ περὶ 
τοῦ ζητουμένου, οὕτως ἠνέχθη ὡς μετατεθῆναι 
τὰς τῶν. πρότερον ἐσφαλμένων διανοίας. 
ΧΧΧΥΤΪΙΙ. Τότε δὲ καὶ ἄλλης διαστροφῆς κατ- 
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ΓᾺ 

ἘΟΟΚΗΚ. ΗΙΘΤΟΝῪ, ΥἹ. χχχνι. 1-- χχχνπι. 1 

ΘΟΌγ8565 ἀ 6]! νου ὈΥῪ Πΐτα 'π ρα] ο, ἃ ἐπίηρ' ἐμαὶ 6 
δᾶ πονοὺ Ροϑΐοσε δ] οννεά. 

Αὐ ἐπαὺ {ἴπηθ α͵βοὸ ἢ σοιῃροβϑᾶ {μα ὑγεαιίβθβ, εἰρη 
ἴῃ ΠΌΤΟΥ, ἴῃ ΔΉΒΥΟΥ ἴο {Π6 σγΟΥΚ ἀρσαϊηδῦ πι5, ΘΕ 168 
ἽἼγι6 ΤΠ βοοιγ86 0. (οἶδιι5 ἐθε Εριοιγοαη, ἃ 8 
ὑνγεηϊγτῆνε ἴοπθθ οὐ ὑπθ (ο5Ρ6] δοοογαϊηρ ἴο 
Μεῖζον, δπα ἐποβα οὶ ἐπα ὕνγεϊνε ρυόρμϑίβ, οὗ ψ ῃΐίοῃ 
γγῈ ουπα οΠ]γν ἔνα δπα ὑνεηΐγ. Απᾶ {μοσα 15 εχίδηῦ 
αἶδο ἃ Ἰἰεϊξευ οὗ ἢΐβ ἴο ὑπθ6 χηρογου ΡΠ] Ὠϊτηβο], 
Δα Δπούπου ἰο Πἰβ ψὶΐε ὅθνοτα, ἀπ νᾶγίουβ οὐποῦ 
Ἰευΐθυβ ἴο νᾶυίοιιβ Ῥθύβοῦβ. ΑΔ τῆϑην οὗ ἔπ686 ἃ5 6 
Βαανα θθθη 8016 ἕο Ὀτΐπρ' τοσϑῖμου, ργθβουναά 85 πον 
γγΕ 6 ΠογῈ 8πα ποτα ὈΥ νᾶυίοιιβ Ῥ ΊΒΟΠ5, γ716 διτδηρ δα 
ἴῃ βαραγαῖε γ0]]-οαβ65, 80 ὑπαὶ ἔδυ τηϊρηῦ ΠΟ ἸΟΠΡῈῸΓ 
ΡῈ αἰβρειβεᾶ. Τῆθβθα Ἰδυξουβ πυσηθ . τηοσα ἐῆδη ἃ 
Βυπαγταα. Απᾶ Πα νγοῖβ αἷβο ἰο Εδρίδῃ ἐπε Ὀῖβῆορ 
οἵ Ἀοπηα, πα ἴο νῈΥῪ ΤΔῊΥ ΟἾΠΘΥ τα] Υ5 οἵ Ομ το 68, 
ψ ἢ γθίδθγθποα ἴο ἢϊ5 οὐὐποάοχυ. Ὗὕἵου ψ}}}} Ηπᾶ ὑπ θβεὲ 
ἔαοῦβ α͵50 ββίὈ} }5Πῃ64 ἴῃ ἐπα βἰχὶῃ ῬοοΚ οὗ ἔπε Αροϊορῃ 
γγ6 τοῖα οἡ {Π6 τηδπ᾿ 5 6 ΠΑ]. 

ΧΧΧΥΤΊΙ. Οποα τθοσα ἴῃ Αταθῖα αὖ ἐπα δρονε-τηθη- 
ὑϊοπϑα ἐΐϊπηθ οὐ οὺ Ῥ Υβοπ5 βργδηρ ρ, ἱπίγοαιποίηρ ἃ 
ἀοοτίπα ἔογεῖρηη ἕο ἐπα ἐγαΐῃ, ἀπᾶ βαγίπρ' ἐπαὺ ἐπα 
Βυτηδῃ 5018] αἴ65 ἔθου ἃ ψνῃ 116 ἴῃ ἐΠῖ5 ρυθϑαπῦ ἐΐτηθ, δ]οηρ' 
ἢ οὐὐ θοάΐ65, αὖ ὑπεὶν ἀθαΐῃ, δπα νυνὶ ὑΠθῖὰ ἐὰτ 5 
ἴο οογτρίΐοη ; θαὺ ἐπαὺ Πογεαΐου, δὖ ὑπὸ εἴτα οὗ {π6 
Ταϑυγυθοίίοι, Ὁ 111} οοσαα ἴο 11ξ6 ἀραίῃ δ᾽οηρ νυ ττἢ 
ἴῃδθτη. Μουύθονϑὺ, θη ἃ 5υποα οὗὨ πο 5118]}} αἴπιθη- 
505 γγᾶ8 ἔῃ 6 Δββευι ]6α τορσοίμου, Οὐΐίρθη γὰβ ἀρ ίῃ 
ἰην θα, ἀπα ἔπεῦα ορεπϑα ἃ ἀϊβουββίοη ἴῃ ρα]. οα 
ὅθ βυθή]θοῦ ἴῃ αααούίοη, τὴ βοὴ Ῥόνγο ὑπαὺ Π6 
οΒαπραα πα ορίἱπίομβ οἵ ἔμοβα ψῃο δά ἔουυμθυῖν ΒΘ θη 
ἀε]υαεα. 
ΧΧΧΥΤΙΙ. Αὐ ὑμπαὺῦ ἔϊηθ 150 ἃποίμει ρϑυνεῖβα 
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«Δ ἄρχεται ἡ τῶν ᾿Ἑλκεσαϊτῶν λεγομένη αἵρεσις, ἣ 
καὶ ἅμα τῷ ἄρξασθαι ἀπέσβη. μνημονεύει δ᾽ αὐτῆς 
ὁμιλῶν ἐπὶ τοῦ κοινοῦ εἰς τὸν πβ ψαλμὸν ὁ Ὦρι- 

’ὔ Φ ᾽ὔ Ψ δξ,, ’ὔ ΓΑ ἘπΙΝ “- γένης, ὧδέ πως λέγων" “Ὧ ἐλήλυθέν τις ἐπὶ τοῦ 
παρόντος μέγα φρονῶν ἐπὶ τῷ δύνασθαι πρεσβεύειν 
γνώμης ἀθέου καὶ ἀσεβεστάτης, καλουμένης Ἕλκε- 
σαϊτῶν, νεωστὶ ἐπανισταμένης ταῖς ἐκκλησίαις. 
ἐκείνη ἡ γνώμη οἷα λέγει κακά, παραθήσομαι ὑμῖν, 
ἵνα μὴ συναρπάζησθε. ἀθετεῖ τινα ἀπὸ πάσης 
γραφῆς, κέχρηται ῥητοῖς πάλιν ἀπὸ πάσης παλαιᾶς 
τε καὶ εὐαγγελικῆς, τὸν ἀπόστολον τέλεον ἀθετεῖ. 

᾿ , « ᾿Ὶ 3 ’ὔ’ 3 7 ς » " φησὶν δὲ ὅτι τὸ ἀρνήσασθαι ἀδιάφορόν ἐστιν καὶ 
ὁ μὲν νοήσας τῷ μὲν στόματι ἐν ἀνάγκαις ἀρνή- 

“, ν ΄ ᾽ ,ὔ , ,ὔ Α ,ὔ σεται, τῇ δὲ καρδίᾳ οὐχί. καὶ βίβλον τινὰ φέρουσιν, 
ἣν λέγουσιν ἐξ οὐρανοῦ πεπτωκέναι καὶ τὸν 
ἀκηκοότα ἐκείνης καὶ πιστεύοντα ἄφεσιν λήψεσθαι 

“-“ » ὩΣ. 

τῶν ἁμαρτημάτων, ἄλλην ἄφεσιν παρ᾽ ἣν Χριστὸς 
ησοῦς ἀφῆκεν. 
ΧΧΧΙΧ. ᾿Αλλὰ γὰρ Φίλιππον ἔτεσιν ἑπτὰ 

βασιλεύσαντα διαδέχεται Δέκιος: ὃς δὴ τοῦ πρὸς 
Φίλιππον ἔχθους ἕνεκα διωγμὸν κατὰ τῶν ἐκκλη- 
σιῶν ἐγείρει, ἐν ᾧ Φαβιανοῦ ἐπὶ Ρώμης μαρτυρίῳ 
τελειωθέντος, Ἱζορνήλιος τὴν ἐπισκοπὴν διαδέχεται. 
Ἐπὶ δὲ Παλαιστίνης ᾿Αλέξανδρος ὁ τῆς Ἵεροσο- 
, , , Φ ἐν Ξ5 κι ᾿ ᾽ 

λύμων ἐκκλησίας ἐπίσκοπος αὖθις διὰ Χριστὸν ἐν 
τῇ Καισαρείᾳ ἡγεμονικοῖς παραστὰς δικαστηρίοις 
καὶ ἐπὶ δευτέρᾳ διαπρέψας ὁμολογίᾳ, δεσμωτηρίου 
πειρᾶται, λιπαρῷ γήρει καὶ σεμνῇ πολιᾷ κατεστεμ- 

-“ ς - ᾿ μένος. τούτου δὲ μετὰ τὴν ἐν τοῖς ἡγεμονικοῖς 4 

1.4.2. 249, 

09 

Γ 
᾿ 

νὼ (Υ ὦ. 
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 Ορἰπίοη Πα 15 Βερὶπηΐηρ, ἔπ ΠΘΥΈΘῪ πον 85 ὑπαῦ 
οὔ ἴῃς ἨεοἸκοβαῖθθβ, ΐοἢ πῸ ΒΟΟποΥ θαρδηῃ ἐῃδη ἰδ νγὰβ 

 ἀυοπομαά. Οτΐρϑη τηθηὐίοηβ ἰὑ ἴῃ ἃ ΡῬΌΡ]ς δα άγεββ οα 
{δε εἰρη γ-ϑεοοπα Ῥβδ]γ),ἴπ ΒΟΤῚ6 5ΌΟἢ νου 5 ἃ5 ὑΠ656: 
“ΤΉΘγΘ Πδ5 Θουη6 }πι5ὺ πον ἃ οουἑδίη τηϑη ὙΠῸ ρυἱ468 
ΒΊτη561} ου Ῥεΐηρ' 8016 ἴο ομδιηρίοῃ ἃ φρο 41685 δ γε Ὺ 
᾿τηρίουβ ορί πίοι, οἵ ὑπ6 Ἠεὶκοβϑαΐϊϊθβ, 5 Ὁ 18. οδ]]δά, 
ὙΠΟ Πὰ5 Ἰἰαΐεὶν οοῖὴθ ἱπΐο ορροβίἐΐοη ψὐῃ {π6 
ΘΒυτομαβ. [1 5}8}} ἰὰν Ῥεΐοτε γοῖ ἐπα τιϊβομίθνοιβ 
ἐθδοῃίηρβ οὔ ὑπαὺ ορἱ πίοῃ, ἐμαῦ γοιῦ ταδὺ ποῦ θ6 σδυυϊθᾶ 
ΔΎΥΔΥ ὈΥ̓͂ ἴδ. [Ὁ γε]εοὺβ βοπῖθ ὑπίηρθ ἔΌμῚ ΘΥΕΥῪ 
Βογίρύυγα ; ἀραΐῃ, [Ὁ Πὰ5 τάδ τ56 οὗ ὑαχἐβ ἔγουη δυοΥῪ 
Ρατὺ οὔτπῃε ΟἹὰ Τοβιαυηθηῦ δηα {πΠ6 Ο5ρ615 ; 1 το βοῖβ 
ἐῃ8 Αροβέϊβ βηὐγεϊγ. Απα ἴὉ βὰγ8 ὑπαὺ ἴο ἄδην ἰ5 ἃ 
τηδύξου οὗ πα! ευεποθ, δηα ἐπαὺ ὑπ ἀἰϊδβογθοῦ τηδῃ γν 1} 
ΟΠ ΟΟΟΑΒΙ 05 οὗ πϑοα}βϑτν ἄδην ψ τ Πΐβ τηουΐῃ, Ρὰΐϊ 
ποῦ ἴπ ἢΐβ ῃδαυῦ. Απαᾶ ἔμευ ργοάμποα ἃ οουΐαϊῃ ῬοοΪς 
οὗ ψ βίο ὑπο Ὺ βὰν ὑπμπαὺ ἰδ Πὰς ]16 ἔγοτη ἤθάνεπ, ἀπά 
ὑπαῦ 6 ψπο μᾶβ μεαιὰ 1Ὁ δηᾷ Ῥε]ίανεβ ψ1}} γϑοοῖνα 
ἔουρίνθποβϑ οἵ Πΐ5 βίηϑ-- -.ἃ ἔουρίνθμπθϑβ οὐμπαὺ ἔπη {πα 
γγΒΙοἢ Οἢγϑὺ }6ϑὰ5 Πὰ5 θεβίονϑα. 
ΧΧΧΙΧ, Βαϊ ἴο τεβϑυσιθ. Ὑὕμθη ΡΗΠΡ Πδά γεϊρπϑα 

ἴον βενϑὴ γθδ 8 Β6 νγὰϑ βΒυοοθβαρθα ῃ Πεοῖιβ.: Ηδ, ὁπ 
δοοοιηὺ οὗ Πϊ5 δητηϊέν ἑονγαγᾶς ΡΠ], γαϊβθα ἃ ρευβθ- 
ουὐίοη ἀραϊηδὺ ἐῃ6 οἤασομοθθ, ἴῃ νοῦ ΒΑ ίδη νγα5 
Ρεγέδοϊεα Ὀγ τηδγίγγάοτη δὲ ἤουηθ, δηα νγὰβ βυςοθθαθα 
ἴῃ {πΠ6 δρίβοοραῖβ Ὀγ Οουπε]ἰα5. 

Τὴ Ῥαϊεϑίϊπθ, ΑἸοεχαηάᾶου, ῃ 6 Ὀίβμορ οὔ πε οβυτοῃ οὗ 
Φουαβαίθυη, Δρρθαιθα ὁποα τροσα ἔῸν ΟἸγ ϑὺΒ βακα αἱ 
Οδεβαῦαα θϑΐογε ὑπΠθ6 σονθυηου β οοιγίβ, δα ἴον {π6 
ΒΘΟΟΠΑ͂ {ἴτη6 αἰβεϊηρυ 56 α Ηϊτηβ56 18 θγ ἐπα σοπξεββίοη 
ἢδ τηδᾶάθ ; 6 ὑπᾶουνοπὲ ὑπ6 ὑγ14] οὗ ᾿τηρυϊβοητηθηῦ, 
ογονυγηθα ἢ τ 6 νθθου Ὁ] 6 ΠΟδΥῪ Ἰοοκβ οὗ τἷρα οἷά 
ἃρ6. Απαᾶ ψῆθῃ δεν {π6 βρ!εμαϊα δηᾷ τηδηϊξεϑὶ 

98 



ΕΌΘΒΕΒΙΠΙΒ 

’ὔ δικαστηρίοις λαμπρὰν καὶ περιφανῆ μαρτυρίαν 
Φι.Ὰ “- « “ ἐπὶ τῆς εἱρκτῆς κοιμηθέντος, Μαζαβάνης διάδοχος 
“ « “ τῆς ἐν ἱἱεροσολύμοις ἐπισκοπῆς ἀναδείκνυται. 

“ δ ἐπ 7 ’ ᾽ » ΄ 

Τῷ δ᾽ ᾿Αλεξάνδρῳ παραπλησίως ἐν ᾿Αντιοχείᾳ 4 
τοῦ Βαβυλᾶ μετὰ ὁμολογίαν ἐν δεσμωτηρίῳ 
μεταλλάξαντος, Φάβιος τῆς αὐτόθι προΐσταται 
ἐκκλησίας. 

Ἁ Ἁ 5 ’ ᾿Ὶ ᾿ Ἁ ᾽ὔ Τὰ μὲν οὖν ᾿᾽Ωριγένει κατὰ τὸν διωγμὸν συμβάντα ὅ 
οἷα καὶ ὅσα, καὶ ὁποίας ἔτυχεν τελευτῆς, τοῦ 
πονηροῦ δαίμονος ἐφαμίλλως τἀνδρὶ πανστρατιᾷ 
παραταἕαμένου πάσῃ τε μηχανῇ καὶ δυνάμει κατ᾽ 
αὐτοῦ στρατηγήσαντος παρὰ πάντας τε τοὺς 

7, ΄ ΄ ᾽ 

τηνικάδε πολεμηθέντας διαφερόντως ἐπισκήψαντος 
αὐτῷ, οἷά τε καὶ ὅσα διὰ τὸν Χριστοῦ λόγον ὁ 
ἀνὴρ ὑπέμεινεν, δεσμὰ καὶ βασάνους τὰς κατὰ 
τοῦ σώματος τάς τε ὑπὸ σιδήρῳ καὶ μυχοῖς 
εἱρκτῆς τιμωρίας, καὶ ὡς ἐπὶ πλείσταις ἡμέραις 
τοὺς πόδας ὑπὸ τέσσαρα τοῦ κολαστηρίου ξύλου 
παραταθεὶς διαστήματα, πυρός τε ἀπειλὰς καὶ 
ὅσα ἄλλα πρὸς τῶν ἐχθρῶν ἐπενεχθέντα καρτερῶς 
ἤνεγκεν, οἵου τε τὰ κατ᾽ αὐτὸν ἔτυχεν τέλους, 
μηδαμῶς αὐτὸν ἀνελεῖν παντὶ σθένει τοῦ δικαστοῦ 
φιλονείκως ἐνστάντος, ὁποίας τε μετὰ ταῦτα 
καταλείπει φωνὰς καὶ αὐτὰς πλήρεις τοῖς ἀνα- 

7ὔ , ᾽ “ “ 3 ᾿ 

λήψεως δεομένοις ὠφελείας, πλεῖσται ὅσαι τἀνδρὸς 
ἐπιστολαὶ τἀληθὲς ὁμοῦ καὶ ἀκριβὲς περιέχουσιν. 

ΧΙ,. Τά γέ τοι κατὰ Διονύσιον ἐκ τῆς πρὸς 1 
Γερμανὸν ἐπιστολῆς αὐτοῦ παραθήσομαι, ἔνθα 

“ - “-“ , τοῦτον περὶ ἑαυτοῦ λέγων ἱστορεῖ τὸν τρόπον" 
4,8. Ἁ ᾿ Φ' κ᾿ “- “ -“ " 8... ἐγὼ δὲ καὶ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ λαλῶ, καὶ αὐτὸς 
οἶδεν εἰ ψεύδομαι: οὐδεμίαν ἐπ᾽ ἐμαυτοῦ βαλλό- 

3 Α 

μενος οὐδὲ ἀθεεὶ πεποίημαι τὴν φυγήν, ἀλλὰ καὶ 
94 ς 

Θ81]. 1, 20 



ἘΟΘΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΥἹ. χχχικ. 8-- χιν 1 

ἐαϑυ πον ὑπαὶ ἢ6 ρανα ἴῃ ὑπ6 φΟνθυπου 5 οουγίβ Π6 
ΟΕΕ]] ἀ5]6 6 ρ ἴῃ ρυίβοη, Μδζαθδμαβ νγὰβ Ῥγοο]αἰτη θα ἃ5 
ΒῚ5 50 6580 0 ἴῃ {Π6 δρίβοοραΐθ δὖ Ψθυαβαίθτη. 
ΟΠ Απᾶ σἤδη αδὐ Απίϊοοῃ ΒδΌυ]αϑ, ἴῃ ΠΠ|κ6 δ ΠΠΟΥ ἴο 
ΑἸΕΘχαηᾶθγ, αἴου οοηξεϑδίοη ἀεραγίεα {πϊ5. 116 ἴῃ 
Ρυΐβοη, Εδρίαθ νγὰβ τηδάθ ργοϑίἀθηῦ οὗ ὑπ ομυτοῃ 
ἐμοῖο. 

Νονν πε παΐυσα δηᾷ Ἂχίθηΐ οὔ ἐπαὺ νι ῃίοῃ Παρρεπαᾶ "Ὁ 
ἕο Οτίρϑη αὖ ἐπε ἐΐϊπια οὗ ἔπε ρεγβθουϊξίοη, δπα συ μδῦ 
γὰ5 {πΠ6 ἐπα ἱπογεοῦ ; πον {π6 ον] ἀθυηοῃ τα δυβ 816 
Δ} Ηἷβ ἔογοθϑ ἴῃ σἰναισυ ἀραϊπδῦ ἐπ 6 σηδη, πον Πα ἰεα 
ἔμθιὰ ἢ Ἔνεσυ ἀσθνίοα δηα ρονοῦ, πα βἰπρ]βα Ἠΐτη 

οὐδ, ἀθονο 81] οὐμουβ Προ γμοτι Π6 τηδα6 νγὰν δὖ {Πα 
ἔϊπηθ, [Ὁ βρϑοίδὶ αὐΐδοκ ; {π6 παΐασε δπα οχίθπὶ οὗ 
ἐπαὺ ψ ῃΐοἢ Π6 οπαυγοθα ἴον {πΠῈ ψοτὰ οἵ ΟΠ γῖβὺ, ομαῖπϑ 
δα ἰογύαγοβ, Ραηἰβῃτηθηΐβ ἰηῆϊοῖθα οα 8 ῬΟαΥ, 

Ρυπίβῃτηθηΐβ ἃ5 Π6 ἰὰὺ ἴῃ ἴτοη πᾶ ἴπ {Π6 γθοθββεβ οἵ 
Βὶβ ἀπηρδοη ; δπα μουν, ΠΘΗ ΤῸΥ την ἀδΥ5 Πῖ5 ἔδοϊ 
εΥῈ δ γείομῃεα ἔοιαν σρᾶοαθθ ἰπ ὑπαὺ ἱπδίγασηθηὺ οὗ 
ἕογΐαχα, {π6 βἴοοϊκβ, μα θοσα νυ ἃ βιουὺ πϑαγὺ ἐπγθαῦβ 
οὗ ἥτε δπα βνευυὑίηρ εἶβα ὑπαὺ νγὰβ ἱπῆϊοϊθα Ὀγ ἢΐβ 
Θποτηΐθϑ ἢ δηᾷ ἐπε Κἰὶπᾶ οὗ ἰδϑθ μῈ Παᾶ ἐμουθοῖ, ὑπ6 
Ἰυᾶρσαε δαρουν βυγνίηρ' ἸὉἢ 81] Ηΐδ5 πο ὐ οὴ. πο δοοουηῦ 
ἕο ρυὺ Πίταηα ἴο ἀδθαίῃ ; δπᾶ ψῇηδὺ βογὺ οὗ βαγίπηρβ ἢ6 
Ἰοῖυ ϑμϊ πα Ὠΐτη αἴου {Πϊ5, βαυίηρϑ []}] οὔ Π6]ρ ἴον ὑμοββ 
ὙΠῸ πεοαοα πρ]]Ῥ εἰ ηρ--[ο 41} [Π656 τη αὐδευβ] {Π6 τη δ 8 
Πυτηδτοιβ ἰθυζουβ οοηδαίη Ὀοΐῃ ἃ ὑτπθ πα δοουγαῖθ 
δοοοπηΐ. 

ΧΙ,. Α5 ἴο ὑπαὺ ψῃΐοῃ ΒΘ 6}} ΤΙοηγϑίιβ, 1 584}] 
αυούς ἔγτοτη ἃ ᾿θέξευ οὗ πῖβ ἀραϊπϑὺ (ὐδυτηδπιιβ, ΜΠ ΘΓ6, 

Βραοακίηρ' οὗ Πίτηβο], 6 οἴνεβ ὑπ6 [Ὁ]Πονίηρ' δοσοπηῦ : 
ΝΟΥ 1 ἔου ΤΥ ρᾶγὺ βρεᾶξκ αἷϑο Ὀθεΐοτε αοα, ἂπα Ηβς 
Κηονβ 161 ]116. Αοὐϊπρ' ποῦ οἢ Τὴῦ οὐγῆ ἡπαᾶσουηθηῦ ΠΟΥ͂ 
ἀρατὺ ἔγοια αοα Πᾶνε 1 ἰακθη Ηϊρηῦ ; Ὀαὺ οἢ ἃ ἔουτηοΥ 

9ὅ 

αὐδι 5 Ὸ 



ΕΌΘΒΕΒΙΤΙΒ 

πρότερον, τοῦ κατὰ Δέκιον προτεθέντος διωγμοῦ, 
Σαβῖνος αὐτῆς ὥρας φρουμεντάριον ἔπεμψεν εἰς 
ἀναζήτησίν μου, κἀγὼ μὲν τεσσάρων ἡμερῶν ἐπὶ 
τῆς οἰκίας ἔμεινα, τὴν ἀφιξιν τοῦ φρουμενταρίου 
προσδοκῶν, ὃ δὲ πάντα μὲν περιῆλθεν ἀνερευνῶν, 
τὰς ὁδοὺς τοὺς ποταμοὺς τοὺς ἀγρούς, ἔνθα 
κρύπτεσθαί με ἢ βαδίζειν ὑπενόησεν, ἀορασίᾳ δὲ 
εἴχετο μὴ εὑρίσκων τὴν οἰκίαν: οὐ γὰρ ἐπίστευεν 
οἴκοι με διωκόμενον μένειν. καὶ μόλις, μετὰ τὴν: 
τετάρτην ἡμέραν, κελεύσαντός μοι μεταστῆναι τοῦ 
θεοῦ καὶ παραδόξως ὁδοποιήσαντος, ἐγώ τε καὶ 
οἱ παῖδες καὶ πολλοὶ τῶν ἀδελφῶν ἅμα συνεξ- 
ἤλθομεν. καὶ ὅτι τῆς τοῦ θεοῦ προνοίας ἔργον 
ἐκεῖνο γέγονεν, τὰ , ἑξῆς “ἐδήλωσεν, ἐν οἷς τάχα 
τισὶν γεγόναμεν χρήσιμοι. 
Εἶτά τινα μεταξὺ εἰπών, τὰ μετὰ τὴν φυγὴν. 

αὐτῷ συμβεβηκότα δηλοῖ, ταῦτα ἐπιφέρων" “᾿ ἐγὼ 
μὲν γὰρ περὶ ἡλίου δυσμὰς ἅμα τοῖς σὺν ἐμοὶ 
γενόμενος ὑπὸ τοῖς στρατιώταις, εἰς Ταπόσιριν 
ἤχθην, ὃ δὲ Τιμόθεος κατὰ τὴν τοῦ θεοῦ πρόνοιαν 
ἔτυχεν μὴ παρὼν μηδὲ καταληφθείς, ἐλθὼν δὲ 
ὕστερον εὗρεν τὸν οἶκον ἔρημον καὶ φρουροῦντας 
αὐτὸν ὑπηρέτας, ἡμᾶς δὲ ἐξηνδραποδισμένους.᾿ 
Καὶ μεθ᾽ ἕτερά φησιν' δ καὶ τίς ὁ τῆς θαυμασίας 

οἰκονομίας αὐτοῦ τρόπος; τὰ γὰρ ἀληθῆ λεχθή- 
σεται. ἀπήντετό τις τῶν χωριτῶν ὑποφεύγοντι.͵ 
τῷ Τιμοθέῳ καὶ τεταραγμένῳ, καὶ τὴν αἰτίαν τῆς 
ἐπείξεως ἐπύθετο. ὁ δὲ τἀληθὲς ἐξεῖπεν, κἀκεῖνος, 

Ὶ 

1. Τῇ ᾿ἐμκωρξούμνν οἰμουννῖϑα οα]]δᾶ ηνέοθ ρογοσγίηδ, 
(5ο] ἀἴου5 ἔτοτη δΌγοδα), σγθῦα ἃ θοᾶν οοηδίβεϊηρ' οὗ σθπειυοΠ8 
οὗ {πε Ἰερίοηβ ἰῃ ἐπα Ῥγουίποθθ, 448 ἔμ πᾶτηβ ἱπηρ 168, ἴμεν 
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᾿Θοραβίοη 8150, θη Πα ρουβεουϊίοη ὑηᾶον Πθοῖτβ νγὰ5 
ΟΡΟΡΙΙΟΙΥ Ῥγοοϊαἰπηβά, ἐπαὺ 56] ἔβατας μου ϑδθίπυβ βθηΐ 
ἃ 7γιηιθηξαγῖμδ.} ἴο 56 6}. τηθ οι, ἃΠ4 οἱ ΤΥ ρει 1 
ΤΕ] ΠΕ ἔουν ἄδγβ δὲ τ  ποῦβα, Ἔχρεοϊϊηρ ἐπα 
ΑΥΥνα] οὗ ὑῃ6 ἡππωῳποηίαγίμδ.; θὰ ἢ6 ψεπῦ δτουπᾶ 
ΒΘδυοΐηρ' ἐνευυ ἐΐηρ,, {π6 τοδάβ, {Π6 σίνουβ, [πΠ6 6148, 
ΠΥ Πα ϑυβρθοίεα 1 νὰ μάθη οὐ νψαἰκίηρ, θαὺ ννὰβ 
ΒοΙάθη στ ΟΠ πάπθβ8 δηᾶ ἀϊᾷ ποὺ ἢπαᾷ ἐπε Ποιβο. 
Ῥὸν ἢε ἀϊά ποὺ Ρε]ϊανα ἐμαῦ, ρυγβιαθα δ5 1 νγᾶβ, 1 νγὰβ 
δἰαγίηρ αὖ ποῖηθ. Απά δε ὑπῈ ἔουυθ ἄγ, Π θη 
Οοα Ρ8ᾶε τὰ ἀδβρατγί, δπα τα γδου]ουϑ]Υ τηδᾶθ ἃ νγᾶγ; 
ἢ αἰ Που]Υ ἀἴα 1 ἀπ {π6 Ῥογ5 5 ἀπά τηδην οὗ {π6 
Ῥυθίθγεη βοῦ ουῦ ἰοροῖμου. Απά ἐπαὺ {π|5. νγὰβ ὑπ6 
ΠΟΥ οὗ {π6 Ὠἰνίης Ῥγονίάθησθ, ἐπα ββαιδὶ 5βῃονεά, 
ἴη ψΠΟἢ ψψα ργονϑά μορίαὶ], ἰδ τὰν "6, ἴο βοπιβ. 

ΤΉΘη, δέθευ βοῖηα ἰπξουν ηΐηρ γθυλδυκβ, μ6 [6115 ψμδὺ 
Παρρεπαά ἴο Πΐπι αἴτεον ὑπ6 ἢϊρῃὺ, δἀάϊηρ' 45 ἔΌ]Π]οννβ : 
“ῬοΥ 1, ἱπάθεα, ἔἈ]ΠΠπρ' ἀρουΐ βαπδοὺῦ ᾿ηἴο ὑπ6 Παπα5 
οὗ 1Π6 βο]άϊουβ, ἑορεῦμον τὶ ὑποβα μῸ ψγεῦα ἱἢ 
Τὴ6, γνγὰβ Ὀγουρηῦ ἰο Ταροβίγίβ,3) θαὺ ΤΙταοίῃυ. ὈγῪ ἐπα 
Ῥινίπε Ῥγονίάθποθ μαρρεπηθᾶ ἴο θὲ δρβϑεηΐὺ δῃᾶ ἴο 
Ἔβ0806 Ὀεαίηρ' 5βεϊζεά ; θαΐ οοτηΐηρ' αἴγοσυνγαγαβ μα ἔου πα 
ἐπε πουβε ἀδβουίθά δπᾶ βευνδηΐβ ριδγαϊηρ' Ὁ, ἃ Πα τ18 
οογηρ] οἴου ἔαῖκοη οἀρέϊνα.᾽ 
Απα ἔσίποῖ οὴ Πα βᾶγ9: “ἊΑπᾶ ψῇηδῦ νγὰβ ὑΠ6 ΨΥ 
ἴῃ ψῃοἢ Ηδ ψοπάου Ὁ}]}ν Ὀτουρπὺ Ὁ ἀρουῖ ἢ ἘῸΣ ἐπα 
ἔγαθῃ 5}8}} θ6 ἰοϊᾶ. πε οὗ {πε οοπηΐγυ-ἴοἹκ τοὶ 
Τιμηοΐην ἢδείηρ ἀπᾶ αἰβισαυρηῦ, ἀπά ἱπαυίγοα {ΠῸ 
ΤΘΆΒ0η οὗ Πϊ5 Βαβύθβ. Απά ἢ βροῖα ουὖ {πΠ6 ὑγαΐῃ, ἀπα 
ΜΉΘ η {πε οἶμον Ποαγᾷ ἰὉ (μον μα νγὰ5 οἱ ἴο ἴακε ρατὲ 

παᾶ ἰο ἄο νι {πὸ σομητηϊββαγίαὶ, θὰ ἐμοὺ 6150 δοϊβα δ8 
ΘΟΙΣΙοΓ5, Δ Πα ἡγε 6 οι] ογβα οἢ Ρο]ΐος ψουΚ. 

5 ΤΉΘ656 τηδὺ 6 οἰἐμοὺ ἔῃ 50Π5 οὐ {π6 ΡῈ 115 οὐ ἐπε βευνδηΐβ 
οἵ Πἰοηγϑίιι5. Σ 

3. ΝρΑΥ ἐῃς σοδϑὶ, δθουὲ ἐπὶ γὲν τη 1]65 5... οὗ ΑἸεχαπάνίδ. 
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ἀκούσας (ἀπήει δ᾽ εὐωχησόμενος γάμους, διαπαν- 
νυχίζειν γὰρ αὐτοῖς ἐν ταῖς τοιαύταις συνόδοις 
ἔθος) εἰσελθὼν ἀπήγγειλεν τοῖς κατακειμένοις" 
οἵ δὲ ὁρμῇ μιᾷ, καθάπερ ὑπὸ συνθήματι, πάντες 
ἐξανέστησαν, καὶ δρόμῳ φερόμενοι “τάχιστα ἧκον, 
ἐπεισπεσόντες τε ἡμῖν ἠλάλαξαν, καὶ ̓ φυγῆς εὐθέως 
τῶν φρουρούντων ἡμᾶς στρατιωτῶν γενομένης, 
ἐπέστησαν ἡμῖν, ὡς εἴχομεν ἐπὶ τῶν ἀστρώτων 

᾿ σκιμπόδων κατακείμενοι. κἀγὼ μέν, οἶδεν ὁ 
θεὸς ὡς λῃστὰς εἶναι πρότερον ἡγούμενος ἐπὶ 
σύλησιν καὶ ἁρπαγὴν. ἀφικομένους, μένων ἐπὶ τῆς 
εὐνῆς, ἤμην γυμνὸς ἐν τῷ λινῷ ἐσθήματι, τὴν δὲ 
οἰπὴν ἐσθῆτα παρακειμένην αὐτοῖς ᾿ὥρεγον" οἵ 

δὲ ἐξανίστασθαί τε. ἐκέλευον καὶ τὴν “ταχίστην 
ἐξιέναι. καὶ τότε συνεὶς ἐφ᾽ ᾧ παρῆσαν, ἀνέκραγον 
δεόμενος αὐτῶν καὶ ἱκετεύων ἀπιέναι καὶ ἡμᾶς 
ἐᾶν, εἰ δὲ βούλονταί τι χρηστὸν ἐργάσασθαι, τοὺς 
ἀπάγοντάς με. φθάσαι καὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοὺς τὴν 
ἐμὴν ἀποτεμεῖν ἠξίουν. καὶ τοιαῦτα βοῶντος, ὡς 
ἴσασιν οἱ κοινωνοί μου καὶ μέτοχοι πάντων γενό- 
μενοι, ἀνίστασαν πρὸς βίαν. κἀγὼ μὲν παρῆκ 
ἐμαυτὸν ὕπτιον εἰς, τοὔδαφος, οἱ δὲ διαλαβόντες 
χειρῶν καὶ ποδῶν σύροντες ἐξήγαγον, ἐπηκολούθουι 
δέ μοι οἱ τούτων πάντων μάρτυρες, Τ᾿άϊος Φαῦστος 
Πέτρος Παῦλος: οἵ καὶ ὑπολαβόντες με φοράδηι 
ἐξήγαγον τοῦ πολιχνίου καὶ ὄνῳ γυμνῷ ἐπιβιβάσαν 
τες ἀπήγαγον. ταῦτα περὶ ἑαυτοῦ ὃ Διονύσιος. Ϊ 
ΧΙ. ὋὉ δ᾽ αὐτὸς ἐν ἐπιστολῇ τῇ πρὸς Φάβιο 

᾿Αντιοχέων ἐπίσκοπον, τῶν κατὰ Δέκιον μα 
ρησάντων ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ τοὺς ἀγῶνας το 
ἱστορεῖ τὸν τρόπον" “οὐκ ἀπὸ τοῦ βασιλικ 
προστάγματος ὁ διωγμὸς παρ᾽ ἡμῖν ἤρξατο, ἀ 
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ἴῃ ἃ τηδυυϊαρ -εαϑῦ, ἔου 1 15 ἐμ εῖν οαδίοτα ἕο βρεπᾶ {Π6 

ὐτα ηἰσηῦ ἴῃ Β00 ἢ σαὐμουῖηρ8) ἢ ψνεηΐ ἴῃ δπα ἐο]ά 
ἤο56 γγο γγετῈ υϑο ππρ' αὖ [4016. Απά {πον 81]], τι ἢ 
5] 916 ᾿τρ1]56, ἃ5 1 δὖ ἃ ργβοοποοσξβα εἰσμδὶ, γοθ6 

ὌΡ., Δηα οδαγη6 τπηΐηο Ι ἢ 41} ΞΒρΘΘα ; δπᾶ Ὀυγβίϊηρ; 
ἴῃ ἼΡΟῚ ὰ5 ἔμπα Υ σάνα ἃ 5ῃοιΐ, ἀπ ἤδη {Π6 50] 16 5 
ἐπαῦ γγεσα σιιγα Πρ' τι5 β γαῖ ρ ἢ νγαν ἴοοῖκ ἴο Ηρ, ἐπα Ὺ 
Θδτη6 ΠΡ ἴο 18, ἰγίηρ' ἃ8 )Χ6 γε 6 ΟἹ ρδ]] δῖ νι ποαυὺ 
Ὀεααΐπρ. Απα [---αοα Κπονβ ἐπαὺ αὖ ἢγβο 1 ἐποιυρηῦ 
ΠΟΥ ΕΥῈ τ ΌΘΥ5. οομλΐηρ ἴο Ρ] ΠάΘΥ ἃπα 5:68]--- 
βέαγεα οα ἐπε θεά, πακβϑα 5ᾶνε ἔῸΥ τὴν ᾿ἴπθη βῃϊτε, δηᾶ 
δ γαοϑὺ οὗ τὴν σαυτηθηΐβ ἐμαὶ γγετα ᾿γίηρσ Ὀγ 1 Πε]ά 
αὐ ἴο πεῖ. Βαυΐ ὑπδυν 86 τι σεῦ ὰὉΡ ἂπάᾶ ρὸ ουΐ 
ΜΠ 411 Βρεθα. Απα ἔπϑη, σαπουηρ γῃγν πον γε 
Πογη6, 1 οὐδ ουὖ, Ρερσρίηρ' πα Ὀεβεθοῃίηρ ἔμθτὴ ἕο ρΡῸ 

γΑῪ Πα ἰθᾶνα τ15 4Ι0Π6 ; ἃπᾶ 1 δβϑὶςϑα ἔδει, 1 ὑπο Ὺ 
5η6α ἴο ὅο τὴη8 ἃ σοοᾶ ἴυτση, ἴο δηὐοῖραΐα ὑμοθα γηῸ 

γΕΥῈ Ἰοδαϊηρ'᾽ τὴ 6 ἄυγαὺ δηα ἴο οαὖ οἵ᾽ τὴν Πεδᾶ ἐποιὰ- 
ἶνεβ. Απα ψῃ 16 1 νὰ ἔῃ5 5Βμουίίηρ',, 5 ῃοββ ψῆο 
ΥΕΥΘ ΤΩΥ͂ ΘΟΙΠΡΘΠΪΟΠ5 8Πα ρδγίακουβ ἴῃ δνευυ τ ῃϊηρ' 

οΥ, ἔπον ταϊβθα τὴθ ἋΡ ἔογοῖθ]γ. Απα 1 Ἰεῦ τγβοὶ 
81] οἡ τὴν Ὀδοῖς ου {Π6 στοιυηά, Ὀαὺ ΤΠ 6 Ὺ βεἰζβά τηβ ὈῪ 
δε Παηᾶβ δῃὰ ἔδβεὺ ἀπὰ ἀγαρσεᾶ δηᾶ Ὀγουρηῦ τὴς 
αἰϑῖάθ. Απᾶ {ποτα [Ὁ] ονγεα τὴς ὑπ6 νυϊζποβϑϑοθϑ οὗ 41] 

Π6β6 ἐπίηρβ, αδίυβ, Εδαβίαβ, Ρεῖου ἀπα Ῥϑὺ]; ψῆο 
50 ἴοοκ τὴηθ6 ἋΡ ἰπ ὑποὶν δύτὴβ δηα Ὀγουρηῦ τὴα ουΐ 
ἜΤ. α 1116 ἕονγῃ, πα βου πρ' τη οα ἐπ6 θᾶγα Ὀ8οκ οὗ 
ΤΙ 855 ἰδ τὴβ ἄυγαγ. 06} 15 ὑπΠ6 δοοουηῦ Π᾿ΟΠ 8118 
ἵγεβ Θοποου ἴηρ' Ηἰτηβ6 1}, 
ΧΙ. Βαυὺ {π6 βϑᾶγτὴθ ρϑύβοῃ ἴῃ 8 ἰούξζευ ἴο δῖ, 
ἴδπορ οὔ πε Απύϊοομοπαβ, σῖναβ {Π6 []ουνίπρ' δοοοππηὶ 
ἔ τΠς οοηἰεβὺβ οὗ ἔποβα ψηο βυϑετεα τηαγίγγάοτα δ 
ἰεχαπάνία ἀπᾶρὺ Πθοῖαβ: “Ὁ γγὰβ ποῦ ψ ἢ {Π6 
ροΥα] εαϊοὺ ὑπαὺ ὑπ ρευββουϊίοι θαρδᾶπ ἃχηοηρϑῦ 
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ΕΌΞΕΒΙΤ5 

γὰρ ὅλον ἐνιαυτὸν προύλαβεν, καὶ φθάσας ὁ κακῶ 
τῇ πόλει ταύτῃ μάντις καὶ ποιητής, ὅστις ἐκεῖ 
ἦν, ἐκίνησεν καὶ παρώρμησεν καθ᾽ ἡμῶν τὰ πλ 
τῶν ἐθνῶν, εἰς τὴν ἐπιχώριον αὐτοῦ δεισιδαιμονίς 
ἀναρριπίσας: οἵ δ᾽ ἐρεθισθέντες ὑπ᾽ αὐτοῦ 
πάσης ἐξουσίας εἰς ἀνοσιουργίαν λαβόμενοι, 
εὐσέβειαν τὴν θρῃσκείαν τῶν δαιμόνων ταύτην 
έλαβον, τὸ καθ᾽ ἡμῶν φονᾶν. 
“Πρῶτον οὖν πρεσβύτην, Μητρᾶν ὀνόματι, συν, 

πάσαντες καὶ κελεύσαντες ἄθεα λέγειν ῥήματα, 
πειθόμενον, ξύλοις τε παίοντες τὸ σῶμα καὶ κ' 
ὀξέσιν τὸ πρόσωπον καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς κεντοῦντε: 
ἀγαγόντες εἰς τὸ προάστειον, κατελιθοβόλησαν. 

“ἘπΠπα πιστὴν γυναῖκα, Ἰζοΐνταν καλουμένην, 
τὸ εἰδωλεῖον ἀγαγόντες, ἠνάγκαζον προσ 
ἀποστρεφομένην δὲ καὶ βδελυττομένην ἐκδήσο 
τῶν ποδῶν διὰ πάσης τῆς πόλεως κατὰ τοῦ τρί 
χέος λιθοστρώτου σύροντες προσαρασσομένην 
μυλιαίοις λίθοις, ἅμα καὶ μαστιγοῦντες, ἐπὶ 
αὐτὸν ἀγαγόντες κατέλευσαν τόπον. εἶθ᾽ ὁμ 
θυμαδὸν ἅπαντες ὥρμησαν ἐπὶ τὰς τῶν θεοσεβι 
οἰκίας, καὶ οὕς ἐγνώριζον ἕκαστοι γειτνιῶντα 
ἐπεισπεσόντες ἦγον ἐσύλων τε καὶ διήρπαζον, 
μὲν τιμιώτερα τῶν κειμηλίων ὑμδλα," οἱ, 
δὲ εὐτελέστερα καὶ ὅσα ἐκ ξύλων ἐπεποίη' 
διαρριπτοῦντες καὶ κατακάοντες ἐν ταῖς ὁδ 
ἑαλωκυίας ὑπὸ πολεμίων πόλεως παρεῖχον θ) 
ἐξέκλινον δὲ καὶ ὑπανεχώρουν οἱ ἀδελφοὶ καὶ 
ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὁμοίως ἐκείνοις οἷς 
Παῦλος ἐμαρτύρησεν, μετὰ χαρᾶς προσεδέξο 
καὶ οὐκ οἶδ᾽ εἴ τις, πλὴν εἰ μή πού τις εἷς ἐμπεο 
μέχρι γε τούτου τὸν κύριον ἠρνήσατο. 
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5, θὰῦ ἰδ ργθοθάθα ἰδ ΥῪ ἃ ψγοὶα γᾶν ; πᾷ ἐπαξ 
Ῥιορ μοῦ μα ογθαῖΐου οἵ δν}]β ἕου ὑΠι18 οἷν, βοθνον ἢ 

5, Ὑγὰ5 ΒΘ ουθδ Πα ἴῃ βυϊυυπηρ' Πα ἱποῖ εἰπρ' ὑπ 6 5565 
ἀπὸ πϑαϊμθη ἀραϊηϑῦ α5, ἔα ππῖηρ' ἀπονν ἔπ 6 ἥδηαθ οὗ 

πεῖν παϊῖνο βαρουϑυ οη. Αγουβθα Ὀγ Πὶπι ἃπα βοἰχίπρ' 
ἸΡΟ. 4}1 δυϊπουϊεν ἕου ὑποῖν ἀπθοὶν ἀθθαβ, ἐΠ6Υ οοη- 
᾿οἰνοα ἐπαὺ ἐπῖ5. Ἰεϊπα οὗ ννουβῃὶρ οἵ ἐποῖν ροᾶβ--ἰῃ 6 
ἐἰνβιϊηο' ἕο οὐν Ὀ]οοα---νγὰβ ὑΠ 6. ΟὨΪΥ ἔουτη οἵ ρἱθὺγ. 
ο“" Εἰγοῦ, ἔπη, ἔπ  ν βεἰχϑα δὴ οἱ πιδῃ παπιρα Μοῖγαβ, 
πα ας ἴσα αὐξον Ὁ] ΒΡ μθπλοιβ ννουᾶβ ; ἀπ ἤθη 
Ἴ6 γτοίαβοα ἴο ΟΌΘΥ πον δα θουγθα ἰδ θοᾶν στ ἢ 
πα 6 15, βιὈθΘα ἢΐβ ἕαοθ πα ονθβ υἱ ἢ ΒμδὺΡ τϑβαϑβ, 
τπα Ἰδδάϊηρ Εἶναι ἕο ἐπ6 βϑαθαν 5 βιοπθα Ὠΐμι. 
ΤΉ πον Ἰοᾷ ἃ νουηδη οα] δα Θαϊηΐα, ἃ ὈΘ] νου, 
Ὃ ὑπ ἰᾷο] ἐθῆιρὶθ, ἀπ τοῦθ ἴῸὼν ἔογοϊηρ Ποὺ ἴὸ 

ὈΥβηΐρΡ. Βυὺ θη 586 ᾿υγηθα ναῦν ἀπα βῃονθα ΠΟΥ 
ἰἰδρταεῦ, ἔπον θουπαᾶ ποὺ Ὁ. ὑπὸ ἔδοϊ δπὰ ἀταρρϑα Ποὺ 
γουρἢ ἐπ Πο]6 οἷνν ονοὺ ἐπ τοὰρἢ ρανομπιθπῖ, 50 
παὶ 5806 ννὰβ Ὀγυΐϊβοα Ὀγ ἔπ Ὀἷρ' βἴομιθ, θθδξιπρ ΠΟΥ 
1 ἐπ ψ Ἐ]]6 ἢ ἀπα Ὀυϊηρίηρ Ποὺ ἴὸ ἐπ 6 βδῆιθ ρδοθ 
πον βἰοπθα ποὺ ἴοὸ ἀθαῖῃ. Τῆθη ἸἘἢ ὁπ δοοογτὰ ὑπὸ 
Ν} γυβηθα ἴὸ ἐπ6 πουβοβ οὗ ἐπ ροάϊγ, δπᾶ, ἔδ}]} πρ' 
ὍΟἢ ἀροη ἔμοβο συ Πουὰ πον γθοορηϊζθοα 8 παρ θΟυ8, 
δ Παυυϊθα, βροϊ θα ἀπ ρ]υπάογθα ἔμθιι, Δρρυορυῖ- 
πἴηρ᾽ ἐπ τλουο να] Δ 0 ]6 οὐ ἐπιοὶν ὑγθαβασθβ, πα βοαΐεου- 

ν ἀνα Ὀαγηΐηρ' ἱῃ ὑπ βεγθοὶβ ἐπ 6 ΘΠ ΑΡΟῪ ἃυ ϊο 65 ἀπ 
ἃ5 ΟΥΘ πιδᾶδ οἵ ννοοᾶ, ἀπὲ] ἔμ ν σαν ἐπα οἷϊν 

16 ΔΡρδαγδποο οἵ μανὶηρ' θθθὴ οαρξυγοα ὈΚῪ Θπθμλΐθβ. 
αὐ ἰΠ6 Ὀγοι σοι σαν ΑΥ ἃπα ρυδαθδ}ν τοϊγθά, 
πα, ᾿ὔκο ἐμοβο οἵ που δὰ] αἶβὸ ἐδϑεϊῆθα, ἐμ ν ἴοοῖκ 
ΟΥ̓ Τα γ᾽ ὑῃ6 Θροϊ πο οὗ ἐμδῖν ροββθββίομβυ πὰ 1 
Ἰον ποὺ ἰξ ποτ θ6. δῆγ--τβανο, ἰὸ τᾶν θ6, Βουὴ8 
Ἴοῖδ οὴ6 ὙΠῸ ἔ6}} ἰπΐο ἐπεὶν Ππδηα5--νῃο ὰρ ἴο ἐπα 
τοβουὶ πὰ ἀδηϊοαᾷ ἐπ Τιογά, 
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ΕΌΒΕΒΙΓΒ ᾿ 

“᾿Αλλὰ καὶ τὴν θαυμασιωτάτην τότε παρθένον. 
πρεσβῦτιν ᾿Απολλωνίαν διαλαβόντες, τοὺς μὲν ὀδόν-, 
τας ἅπαντας κόπτοντες τὰς σιαγόνας ἐξήλασαν, 
πυρὰν δὲ νήσαντες πρὸ τῆς πόλεως ζῶσαν ἠπείλουν 
κατακαύσειν, εἰ "μὴ συνεκφωνήσειεν αὐτοῖς τὰ 
τῆς ἀσεβείας κηρύγματα. ἡ δὲ ὑποπαραιτησαμ 
βραχὺ καὶ ἀνεθεῖσα, συντόνως ἐπήδησεν εἰς Ἵ 
πῦρ, καὶ καταπέφλεκται. 

““ Σεραπίωνά τε καταλαβόντες ἐφέστιον, σκληραῖς. 
βασάνοις αἰκισάμενοι καὶ πάντα τὰ ἄρθρα δια- 
κλάσαντες, ἀπὸ τοῦ ὑπερῴου πρηνῆ κατέρριψαν. 
“Οὐδεμία δὲ ὁδός, οὐ λεωφόρος, οὐ στενωπὸ ν 

ἡμῖν βάσιμος ἦν, οὐ νύκτωρ, οὐ “μεθ᾽ ἡμέραν, 
καὶ πανταχοῦ πάντων ,κεκραγότων, εἰ μὴ τὰ 
δύσφημά τις ἀνυμνοίη ῥήματα, τοῦτον εὐθέως δεῖν 
σύρεσθαί τε καὶ πίμπρασθαι. καὶ ταῦτα ἐπὶ πο 
μὲν τοῦτον ἤκμασεν τὸν τρόπον, διαδεξαμένη 

᾿ 3 ϑ ς ᾿ , ᾿} ΓΑ τοὺς ἀθλίους ἡ στάσις καὶ πόλεμος ἐμφύλιος 
καθ᾽ ἡμῶν. ὠμότητα πρὸς ἀλλήλους αὐτῶν ἔτρεψεν, 
καὶ σμικρὸν μὲν προσανεπνεύσαμεν, ἀσχολίαν τοῦ 
πρὸς ἡμᾶς θυμοῦ “λαβόντων, “εὐθέως δὲ ἡ τῆς 
βασιλείας ἐ ἐκείνης τῆς εὐμενεστέρας ἡμῖν μεταβολ 
διήγγελται, καὶ πολὺς ὁ τῆς ἐφ᾽ ἡμᾶς ἀπειλ 
φόβος ἀ ἀνετείνετο. καὶ δὴ καὶ παρῆν τὸ πρόσταγ 
αὐτὸ σχεδὸν ἐκεῖνο οἷον τὸ προρρηθὲν ὑπὸ 
κυρίου ἡμῶν παρὰ βραχὺ τὸ φοβερώτατον, ὡς, 
δυνατόν, σκανδαλίσαι καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. πλὴ 
πάντες γε κατεπτήχεσαν' καὶ πολλοὶ μὲν εὐθέ 
τῶν περιφανεστέρων, οἵ μὲν ἀπήντων δεδιότες, 
δὲ δημοσιεύοντες ὑπὸ τῶν πράξεων ἤγοντο, 

1 Οὐ “ δαρεῦγ.᾽" 3. ἐ,6. ἴῃε ταὶς οὗ ΡὨΠΙΡ. Ἶ 
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ῳρραςς ταν" κα αδ ἌΑΉΣΝ ΒΕ “Μογδϑονοσ, ἐμ Υ βεἰσεα ἐμθη ὑπαΐ τρδυνϑ]ουβ ἀροϑα 
γἱγρὶη ΑΡο]]οπία, Ὀγοῖκα ουὐ 8411 Ποὺ ἔβεῖῃ τ Ὁ Ὀ]ονν5 
οι ΠΥ 1ᾶννβ, ἃπα ἈΠ ηρ Ρ ἃ ρυτα Ὀδϑίογτα {πε οἷδΥ 
τῃγθαϊαπθα ἴο θυ ΠΟΥ αἷΐνε, 1 5Π6 τοϊαβθα ἴο γθοῖΐα 
ΔΙοηρ ψττἢ ἔπ θια ὑμοῖν Ὀ] βρῃθπιοιβ βαγίηρβ. Βαΐ 586 
Αβια ἴον ἃ Ὀνϊεῖ βραοθ, δηά, Ὀεΐπρ' τϑ]βαβθά, ψιϊποαυῦὺ 
ΠΙΠΟΗΪηρ' 1 58η6 Ἰδαραά ἰηἴο ἐπε ἔτεα δηα νγὰβ οοπβυχηθᾶ. 

᾿ς “ἐ Βουδρίοη πον Ἰαἰα Πο]α οὗ δὖ Ηΐβ ουστι ποπιθ, ὈγοΪτΘ 
41} Πῖ5 Πἴτηθ5 ὈῪ ἐπα βϑνϑσα ἑογθαγοβ ἐπ υ ἰηῆϊοϊοα, δᾶ 
οαϑὺ Πίτη ἄονῃ μεδα ἐογειηοϑὺ ἔγουα Π6 ΠΡΡΘῚ βίου. 

“Νοῦν [Π6γ6 νγᾶϑ 0 γγ8γ, 0 ὑπογοιρηαγθ, ΠΟ Δ] 16 Ὺ 
Βγ ψῃοἢ νγα οου]ά σο, οἰΐποὺ ὈΥ πίρηῦ οὐ ἀατίηρ ἐπα 
αΔΥ : αἰνγᾶγβ ἀπ δνειυμουα 411] σγεῦθ ββουϊίηρ, 
“Παὺ Π6 ψΠῃο αἰὰ ποὺ 7οἷπ ἴῃ {πα οπουιβ οὗ Ὀ] ΒΡ ἤθταΥ 
τηιϑὺ ἱτητηθαϊαίοὶν θ6 ἀγταρσροα οἵ ἀπα θυγτηῖ. Απὰ 
{Π18 βίαϊε οἵ ἐμίηρβ οοπυϊηιιθα αὖ ἰζ5 μείρῃηῦ ἴου ἃ 
Ἰοηρ' ἐἶπαθ. Βαΐ 5ἰγε δηᾶ οἷν!] νγᾶν οᾶτηθ ἀροπ {Π6 
το Π6α τηθη, πα ἔπτη θα οἢ ἐποιβοῖνοθ ἐπ 6 ἔατῪ οὗ 
ὙΠΟ ἢ νγα μαα Ῥθθη ἐπα οδ]ϑβοῦ ; δπά ἴον ἃ Ὀυίθῦ βρδοθ 
γγ6 Ὀγθδίῃβα δραΐῃ, βίποε ἐῃδὺ Πδά πο ἐϊπηθ ἴο ἱπά]ρα 
ὉΠ ῖν ΔηΡῸΥ ἀραϊηβὺ 5. ϑύγαϊρηῦνναν, πονγανου, ὑπ6 
Ποννβ νγἃ5 Βργδδα δογοδα οὗ {πΠ6 οἤδηρε ἔγτουη ἐπαῦ σα]α 
ἐπαῦ Πα θδθβθη τηοσα Κίπα]ν ἴο τ18,} ἀπά στοδὺ νγᾶβ ὑπ6 
ἔβαν οἵ ἐπγεαίεπθα ρυπίβησηθηῦ ὑἐμαὺ Πππρ' ΟΥ̓ΘΥ 185. 
Απάᾶ, νι ῇηδὺ ἰβ τθοσθ, ἐπε δαϊοὺ αὐγὶνθα, δηᾶ ἰδ γγᾶϑ 
αἰτηοϑὺ {|κ6 ὑπαὺ ΠΟ ἢ νγὰβ ρυθαϊοϊθα Ὀγ οὐῦ 1 ογά, 
γγ 6] ΠΊΡῊ ἐπ τηοϑὺ ἔευυῖθ]6 οὗ 411, 580 88, [ἢ Ῥοβϑβϑίθ]β, ἴο 

856. ἴο βύιση ]8 ὄνυθη {πα εἰθοὶ.3 Ηονβοθνοῦ ὑμαῦ 
» 811 οονγεσβα ψῖτἢ ἔεασ. Απά οὗ τηδὴγ οὗ {πε σποῦα 
ἰηθηῦ ῬΘΥΒΟΠ8, Β0Π16 Οϑη6 ἔὈγνγαγα ἱπημηθαϊδίοὶν 

ΠγοαρΡῊ ἔδαγ, οὐμοὺβ ἴῃ ΡΌὈ]ς ροϑιὑϊοπβ ὑγοῦθ οοτα- 
616 ἴο ἀο 80 ὈΥ ὑπεὶν Ὀυβίποθβθ, πα οὐμοὺβ ὑγΈΓῈ 

8. Με, χχίν. 94, Ἐπιβθθῖι5 Πα5 σκανδαλίσαι ἔογ Μαΐου 5 
τλανᾶσθαι. 
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ΗΘΌ. 11, 86 

ΕΌΒΕΒΙΤΞ 

δὲ ὑπὸ τῶν ἀμφ᾽ αὐτοῖς ἐφείλκοντο" ὀνομαστί τε 
καλούμενοι ταῖς ἀνάγνοις καὶ ἀνιέροις θυσίαις 
προσήεσαν, οἵ μὲν ὠχριῶντες καὶ τρέμοντες, ὥσπερ 
οὐ θύσοντες, ἀλλ᾽ αὐτοὶ θύματα καὶ σφάγια τοῖς 
εἰδώλοις ἐ ἐσόμενοι, ὡς ὑπὸ πολλοῦ τοῦ περιεστῶτος 
δήμου χλεύην αὐτοῖς ἐπιφέρεσθαι καὶ δήλους μὲν 
εἶναι πρὸς πάντα δειλοὺς ὑπάρχοντας, καὶ πρὸς 
τὸ τεθνάναι καὶ πρὸς τὸ θῦσαι" οἱ δέ τινες ἕτοι-: 
'μότερον τοῖς βωμοῖς προσέτρεχον, ἰσχυριζόμενοι 
τῇ θρασύτητι τὸ μηδὲ πρότερον, Χριστιανοὶ γεγο- 
νέναι, περὶ ὧν ἡ τοῦ κυρίου πρόρρησις ἀληθεστά 
ὅτι δυσκόλως ,»σωθήσονται. τῶν ἐ λοιπῶν οἵ 
μὲν ἕποντο τούτοις ἑκατέροις, οἱ δὲ ἔφευγον" οἵ 
δὲ ἡλίσκοντο, καὶ τούτων οἱ μὲν ἄχρι δεσμῶν καὶ 
φυλακῆς χωρήσαντες, καὶ τινὲς καὶ πλείονας 
ἡμέρας καθειρχθέντες, « εἶτα καὶ πρὶν ἐπὶ δικαστήριον. ' 
ἐλθεῖν, ἐξωμόσαντο, οἵ δὲ καὶ βασάνοις ἐ ἐπὶ ποσὸν 
ἐγκαρτερήσαντες, πρὸς τὸ ἑξῆς ἀπεῖπον. ᾿ 
“Οἱ δὲ στερροὶ καὶ μακάριοι στῦλοι τοῦ κυρίου. 

κραταιωθέντες ὑ ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ τῆς ἰσχυρᾶς ἐν αὐτοῖς͵ 
πίστεως ἀξίαν καὶ ἀνάλογον δύναμιν. καὶ καρτερίαν. 
λαβόντες, θαυμαστοὶ γεγόνασιν αὐτοῦ τῆς βασιλείας 
μάρτυρες" ὧν πρῶτος ᾿Ιουλιανός, ἄνθρωπος πο- 
δαγρός, μὴ στῆναι, μὴ βαδίσαι δυνάμενος, σὺν. 
ἑτέροις δύο τοῖς φέρουσιν αὐτὸν προσήχθη" ὧν ὃ 
μὲν ἕτερος εὐθὺς ἠρνήσατο, ὁ δ᾽ ἕτερος, Κρονίω 
ὀνόματι, ἐπίκλην δὲ Ἐὔνους, καὶ αὐτὸς ὁ πρεσ 
Ἰουλιανὸς ὁμολογήσαντες. τὸν κύριον, διὰ πάο 
τῆς πόλεως, μεγίστης οὔσης ὡς ἴστε, καμήλο 
ἐποχούμενοι καὶ μετέωροι “μαστιγούμενοι, τέλος ἢ 
ἀσβέστῳ, περικεχυμένου τοῦ δήμου παντός, κατ 
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᾿ ἀναρσοα Ὀγ ὑποβα δγουπα ποθ. (8116 Ὀγ πᾶτηθ ὑΠ6 Ὺ 
ἈΡΡτοδομ α {πῸ ἵπρυστα πα ἸΠΠΟΙΥῪ 5δουῆςσθβ, ΒΟ 6 
ΡαΪΐδ δπά ἐγειη]ηρ', ἃ5 1 [ΠῸῪ πγοσα ποὺ ἔοΥ βδουϊβοίηρ; 
Ραΐ γαύποὺ ἴο θῈ ὑπευηβεῖνεβ ὑΠ6 βδουῆσαθβ πα νἱουϊτηβ 
ἴο {ῃπ 14.015, 50 ἐμμαῦ ἐπ Ἰαῦρα ογτονα ὑπαῦ βῥοοα δγουπά 

 Βεδρρα τηοοϊζουν ἀροῦ ἔποπι, πα ἰδ νγὰβ δυϊἀθηὺ ἐπα 
ὑΠ6Ὺ ὑγευα ὈΥ παίατα οονναγβ ἴῃ ανευυ τ ΐηρ', οονγαγ 5 

᾿ Βοΐῃ ἴο αἷς δπα ἴο βδουϊῆθε. Βαΐ οὐπθὺβ Υ8η ΘΔΡΘΥΥ 
ἴονγαυ 8 {Π6 ΑἸ αγβ, δ στηΐϊηρ Ὀγ ὑπεῖν ἔουνγαυπ685 ἐπα 
πον Ππαᾷ ποὺ θθθη ΟΠ γι ϊδηβ ονθῃ ἐΟΥΤΩΟΥΥ ; οοη- 
οΟΥΐηρ γΠοτη ὑπ ΤΟΥ νον ἔσαν ρῥγοαϊοϊθα ὑπαὶ 
ΤΠΕΥ 5881] Παυαϊγ θῈ βανβθά.: Οἱ ἔπε γεβϑῦ, 50ΠῚ6 
ξΟ]]ονγθ ὁπ οὐ οὗμοὺ οὗ {πεβ6, οὐπϑὺβ Ηδθᾷ ; βϑοῖὴβ 
γγΕΥῈ ὀδρίυγοα, ἃπα οὗ {πθθ86 βοῖηθ νγεηῦ ἃ5 δ ἃ5 
θοπαβ ἀπά ἱτηρυϊβοητηθηῦ, δπᾷ οογίαῖη, Π 6 ὑπο Ὺ Πδά 
Ὀαθη 5ππῦ ἊΡ ἴου τηδην ἄδγ8, ἔπ 6 ἔούϑυνοσα ὑμουάβοῖν 5 
ενεῆ Ὀεΐοτα οοτηΐηρ ἰηΐο οουγῦ, νγῃ]]6 οὐποῖβ, τ ΠῸ 
γουηδίηθα ἔστη [ὉΓ ἃ οογίδίϊῃ {ἶϊθ ππᾶοὺ ἰογΐυγθϑ, 
5 ΒἜ απ Θμε]ν σᾳνα ἴῃ. 

“ἜΒαῦ ἐπα ἥττη δηα Ὀ]6ββθα ρῖΠΠὰγ5 οὔ {πε 1,ογά, θεΐπρ' 
βγη ρ Πα ποα Ὀγ Ηΐπι, πα τϑοαϊνίηρ ρουγεῖ ἃ πα βἰθά- 
ξαϑῦμθβ85 ἴῃ ἀπὸ τηθαβασα δοοογάϊηρ' ἕο ἐπ 6 τηϊρ τυ ἔδι ἢ 
ἐπαῦ νγὰβ ἰπ ἐπθῖη, ργονθα ὑμοιηβοῖνοθ δαταῖγα]8 
τηδγέγυβ οὗ Ηἰβ Κίπραοια. ΟΥ̓ ὑπεβα ἐῃε ἢγβθὺ νγᾶϑ 
Ψυ]Π18η, ἃ ταδη γῃο 5 γα ἔγοσα σοιῦ, ἈΠ 80 ]6 ἴο βἰδπά 
ΟΥ̓ γγᾺ}ς. Ης νγὰβ ὑγσουρμῦ ὰἃρ ψ ἢ ὄνγο οὐμεὺβ ΠΟ 
οαΥγοα Πίτη, οὗ σου {πῸ οπα οἰγαϊσηῦναν ἀεπίθᾶ ; 
ἐπ οὔμοσ, Ογοηΐοι ΕΥ̓ πᾶπιθ, θαὺ ϑυτδιηθα Ἐλιπι5, 
δα {πῸ οἱ τηδη «Ψυ]18ῃ Πἰταβ 6}, οοπεϑϑεα {πῸ 1 οτὰ, 
δα γε 6 οδΥτ Ἔα ΠΡΟΙ ΟΔΠ16}5 ἐμΠγοαρἢ ὑΠ6 ΠΟ]6 οἰΐγ, 
ὙΘΙῪ ἰαγρα ἴῃ δχύθηὐδ 88 γε πον, δῃᾶ ἐπυ5 υρ] 168 
γγαστα θϑδΐθῃ, δηᾷ ἴῃ {πε επᾶ, βυσττουπαθα ὈΥ͂ 8}1 {πΠ6 

Θ 

ΤΑ νεγῪ ἔγθα τεΐεγθησα ἴο Μαίί. χῖχ, 98 : οὔ. Μαδῖκ χ. 28 : 
Τλι]τα χυἹ!, 94. 
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566 Μεύ. ὅ, 
10, 11 

ἘΌΒΕΒΙΓ 

ετάκησαν. στρατιώτης τε αὐτοῖς ἀπαγομένοις ] 
παραστὰς καὶ τοῖς ἐφυβρίζουσιν ἐναντιωθείς, ἐκβοη- 
σάντων ἐκείνων προσαχθεὶς ὁ ἀνδρειότατος ὅπλο- 
μάχος τοῦ θεοῦ Βησᾶς κἀν τῷ μεγάλῳ πολέμῳ 
τῷ περὶ τῆς εὐσεβείας ἀριστεύσας, ἀπετμήθη τὴν 
κεφαλήν. καί τις ἕτερος, τὸ μὲν γένος Λίβυς, τὴν: 
δὲ προσηγορίαν ἅμα καὶ τὴν εὐλογίαν ἀληθὴς 
Μάκαρ, προτροπῆς αὐτῷ πολλῆς ὑ ὑπὸ τοῦ δικαστοῦ 
πρὸς ἄρνησιν γενομένης, οὐχ ὑπαχθεὶς ζῶν κατα- 
πέφλεκται. ᾿Επίμαχός τε μετ᾽ αὐτοὺς καὶ ᾿Αλέξ- 
ανδρος μετὰ πολὺν ὃν ἔμειναν δεσμῶται χρόνον, 
μυρίας διενεγκόντες ἀλγηδόνας ξυστῆρας μάστι- 
γας, [πυρὶ] ἀσβέστῳ καὶ οὗτοι διεχύθησαν. 

ὃς Καὶ σὺν αὐτοῖς γυναῖκες τέσσαρες, ᾿Αμμωνάριόν ; 
τε ἁγία παρθένος, πάνυ φιλονείκως. αὐτὴν ἐπὶ 
πλεῖστον τοῦ δικαστοῦ βασανίσαντος, ἅτε προαπο- 

ἢ “ ν φ ᾽ -“ , ’, φηναμένην ὅτι “μηδὲν ὧν ἐκεῖνος κελεύοι φθέγξεται, 
ἀληθεύσασα τὴν ἐπαγγελίαν, ἀπήχθη" αἱ δὲ λοιπαί, 
ἡ σεμνοτάτη πρεσβῦτις Μερκουρία καὶ ἡ πολύπαις | 
μέν, οὐχ ὑπὲρ τὸν κύριον δὲ ἀγαπήσασα τὰ τέκνα 
Διονυσία, καταιδεσθέντος εἰς ἀνήνυτον ἔτι βασα- 
νίζειν καὶ ὑπὸ γυναικῶν ἡττᾶσθαι τοῦ ἡγεμόνος, 
σιδήρῳ τεθνᾶσιν, μηκέτι βασάνων πεῖραν λαβοῦσαι" 
τὰς γὰρ ὑπὲρ πασῶν ἡ πρόμαχος ᾿Αμμωνάριον 
ἀνεδέδεκτο. 
“Ἥρων δὲ καὶ ᾿Ατὴρ καὶ ᾿Ισίδωρος Αἰγύπτιοι 

καὶ σὺν αὐτοῖς παιδάριον ὡς πεντεκαιδεκαέτης 
Διόσκορος παρεδόθησαν: καὶ πρῶτον τὸ μειράκιο 
λόγοις τε ἀπατᾶν ὡς εὐπαράγωγον καὶ βασάνοι 
καταναγκάζειν ὡς εὐένδοτον πειρωμένου, οὔτ 
ἐπείσθη οὔτ᾽ εἶξεν ὁ Διόσκορος" τοὺς δὲ λοιποὺ 

το νον 
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ῬΘΟρΡΙΘ, θυσπὶ ἴῃ αὐϊοκ]ηθ. Α βοϊάϊου ψγῆο βἰοοά ὈΥ 
85. ἴπθν ψεῖα Ὀείΐηρ Ἰεα οὔ", ορροβεᾶ ἔποβα ψῆοὸ ἰπ- 

 ρυ]οα πεῖ ; δπά, θη {πῸ οτοννα οὐἱδα οαἱ, Β65885, 
ἐμαῦ Ῥγᾶνε νγυσῖου οὗ αοά, νγὰβ Ὀγουρηῦ ἀρ, ἀπα δἴῦθυ 
ΘΧοο προ ἴῃ ὑπ σγοαὺ νὰν οὗ ρίεςν νγὰβ Ῥθῃϑδαάβα. 
Απα δποίμου, ἃ Πργδηῃ ὈΥ τοθ, Μδοᾶγ, ὑἰσὰθ θοῇ 
ἴο 8. ἤδη ἂηᾶ {πε [1ογ4᾽5] θεπεαϊουίοι, ὑπουρἢ 
ἐπα Ἰυᾶσα ὑτροα Πΐτη 5 γοηρῚΥ ἴο ἄδην, ψγὰ5 ποῦ ἰπ- 

 αυορά, ἀπά 50 ψγχὰβ θυγτῃὺ αἰῖνθ. Απᾶ δου {π6868 
Ἐὰρίπηδοῆι5 ἀηα ΑἸοχαπάθυ, θη ἔπον Πδα γοπιδὶπϑα 
ἃ ἰοπρ' {ἴτηθ ἴῃ ῥυΐίβοῃ, βπάδασίηρ ἕο ὑπ6 μα οουη] 685 
ΔΘΌΠΙΘΒ ΤΟ ΠῚ ΒΟΥ ΟΥ5 ἃ Πα βοουσροθ, γΈΥῈ 4150 Ὀυτηΐ 
ἴῃ αυϊοκ]τηθ. 

“ς Απᾶ ψΠ ἢ ἔπ ουα ἔοαν σγουηθη : Αταυποηδυίοῃ, ἃ ΒΟΥ 
νἱγρίη, ὑπουρὴ τουξυτοα νἱρογουθὶγ ὈΥ ὑπ6 Ἰυαρα ἴον 
ἃ ΨΘΙῪ Ἰοπρ' ἐΐτηθ, ἱπαβυηιοῇῃ 85 5η6 δά τιδάθϑ 1ὖ Ρ] απ 
Ῥοίουθμδπα ἐπα 5η6 ψου]Ἱά ποὺ αὐδον ἀηγτϊπρ' οὗ νη δῦ 
ἢδ Ραάς ποὺ, Καρὺ ἔγαθ ἴο Πδὺ Ῥυουηἶβθ, ἃπΠα νγὰβ δα 
ΔΥΑΥ. ΑΠπά 85 ἴο ἐπε γτϑϑῦ, Μογουτσῖα, δῃ ἃρϑα γουηδῃ 
οἵ γϑνθυθηά τηΐθη, πα Πϊοηγβία, ἔπ6 τοῦμου ἱπάθθα 
οἵ τηδην Ομ] ἄγθη, ψμο γεὺ αἰα ποὺ ἴονε ὑβεη ἀθονθ 
πε Του, θη ἐπ ΘΟΥΘΥΠΟΥ τγὰ85 ἀβῃδτηθα ἴο ὈΪΥῪ 
οοπἐϊππδα ἐογίασε 411 ἰο πὸ δπᾶ, δἀπὰ ἴο ΡῈ ψογβϑιθα 
ὈΥ ψομλθη, -ἰπεν ψγοσα ραὺ ἴο ἀδαίῃ Ὀγ {π6 βουα, 
ἃΠα 50 δά ἐγϊ8] οὗ πὸ ἔπυύπου ἐοσΐαγσεβ. ἘῸΥ ὑπ 6568 
ΑὐητποΠδ οι, ἔγαα ομδιηρίομ, μα ἤδη ἀροη Πουβο] 
οἢ ὈΕ6 Δ} οἵ 8]]. 

« Ἠεῖὸ δπᾶᾷ Αἴδὺ δπᾶ [ϑἰάονθ, συρίίδηβ, ἀπ ψ ἢ 
ἐῃδτη ἃ γουῦηρ ΡΟΥ οὗ ἀρουΐ ἔξει παυηθα ΤΠ] ΟΘΟΟΥΊΙΒ5 
γε τα ἀο] νεγθα ὰἃρ. Απᾶ αὖ βυϑὺ [[Π6 σονθυμου]) ὑγῖθα 
ἴο ψῃθθα]6 ὑπὸ δα ὈΥ νγογᾶϑ, ἃ8 ὁη6 Θϑβ}} 164 δϑίγαυ, 
Δα ἴο σοτηρ6ὶ Ὠΐτα ΟΥ̓ ὑογίισθβ, 85. ὁπ6 ὑπαὺ ψου]α 
Θαϑν οἷνα ἴῃ; θυὺ ᾿οβοοῦαβ πϑῖῦμου ΟθΘυΥ αὶ ΠΟΥ͂ 

1 «ἐ Β]ρ5564,᾽" 
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ΕΌΒΕΒΙΠΒ 

ἀγριώτατα καταξήνας, ἐγκαρτερήσαντας πυρὶ καὶ 
τούτους ἔδωκεν. τὸν δὲ Διόσκορον ἐλλαμπρυνά- 
μενόν τε δημοσίᾳ καὶ σοφώτατα πρὸς τὰς ἰδίας 
πεύσεις ἀποκρινάμενον θαυμάσας, παρῆκεν, ὑπέρ- 
θεσιν φήσας εἰς μετάνοιαν αὐτῷ διὰ τὴν ἡλικίαν 
ἐπιμετρεῖν" καὶ νῦν ὁ θεοπρεπέστατος. σὺν ἡμῖν 
ἐστιν Διόσκορος, εἰς μακρότερον τὸν ἀγῶνα καὶ 
διαρκέστερον μείνας τὸν ἄθλον. 

““ Νεμεσίων δέ τις, κἀκεῖνος Αἰγύπτιος, ἐσυκο- 3 
φαντήθη μὲν ὡς δὴ σύνοικος λῃστῶν, ἀπολυσά- 
μενος δὲ ταύτην παρὰ τῷ ἑκατοντάρχῳ τὴν 
ἀλλοτριωτάτην διαβολήν, καταμηνυθεὶς ὡς Χρι- 
στιανὸς ἧκεν δεσμώτης ἐπὶ τὸν ἡγούμενον: ὁ δὲ 

ΤΑ ΥΩ ΣΑΒΣ ἀδικώτατος διπλαῖς αὐτὸν ἢ τοὺς λῃστὰς ταῖς τε 
15,27 μακ βασάνοις καὶ ταῖς μάστιξιν λυμηνάμενος, μεταξὺ 
19, 18᾽ τῶν λῃστῶν κατέφλεξεν τιμηθέντα τὸν μακάριον 

τῷ τοῦ Χριστοῦ παραδείγματι. 
““᾽᾿Αθρόον δέ τι σύνταγμα στρατιωτικόν, ΓΆμμων 8: 

καὶ Ζήνων καὶ Ἰ]τολεμαῖος καὶ ᾿Ιγγένης καὶ σὺν 
αὐτοῖς πρεσβύτης Θεόφιλος, εἱστήκεισαν πρὸ τοῦ 
δικαστηρίου: κρινομένου δή τινος ὡς Χριστιανοῦ 
καὶ πρὸς ἄρνησιν ἤδη ῥέποντος, ἐπρίοντο οὗτοι 
παρεστηκότες, καὶ τοῖς τε προσώποις ἐνένευον 
καὶ τὰς χεῖρας ἀνέτεινον καὶ συνεσχηματίζοντο 
τοῖς σώμασιν. ἐπιστροφῆς δὲ πάντων πρὸς αὐτοὺς 3, 
γενομένης, πρίν τινας αὐτῶν ἄλλως λαβέσθαι, 
φθάσαντες ἐπὶ τὸ βάθρον ἀνέδραμον, εἶναι Χρισ- 
τιανοὶ λέγοντες, ὡς τόν τε ἡγεμόνα καὶ τοὺς 
συνέδρους ἐμφόβους γενέσθαι, καὶ τοὺς μὲν κρινο- 
μένους εὐθαρσεστάτους ἐφ᾽ οἷς πείσονται, φαίνεσθαι, 
τοὺς δὲ δικάζοντας ἀποδειλιᾶν. καὶ οὗτοι μὲν ἐκ. 
δικαστηρίων ἐνεπόμπευσαν καὶ ἠγαλλιάσαντο τῇ 
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γ᾽] 464. Τῆα τοϑῦ μθ βανδρεὶν ἴογε ἴῃ ρίθοθβ, δᾶ, 
θη πον οπάμυγοθα, σοτηγϊ 6 ἐπθυὰ α͵δὸ ἴο {ῃῸ 

ἢδτηθβ. Βαῦ, τηϑυνο]]ηρ αὖ ὑΠπ6 5ρ] 6 παϊα Ὀϑαγίηρ οὗ 
Τ᾿ οβοοσιβ ἴῃ ΡαὈ]ς ἀηα Πα ννῖβα δηϑυγεῦβ Πα τηδα6 ἴο 
ἢϊβ αασϑεϊομβ ἴῃ ρυίναΐθ, μα Ἰοὺ Ηΐπι οὔ, βαγίηρ' ὑπαὺ ἢς 
δυδηϊβα ἢΐτα ἃ ρευϊοα οὗ ἄδϊαν ἴο γερεηΐ, οὰ δοοουηΐ 
οἵ μΐ5 γουϊῃ. Απᾶ πον ἐπα τηοϑὺ σου ΤΙ οβοουιβ 15 
ν τ αι5, Πανίπρ' γθυηδἰ "θα ἔῸΥ ἃ 501}} Ισμρον οοπἰοϑὺ ἀπ 
ἃ. ΤΩΟΙῈ ἰαβῦϊηρ' οοπῆϊοῦ. 

“«Α οοὐδαίΐῃη Ναεπιηθβϑίοη, μ6 αἷϑὸ δὴ Εἰ σγρίϊδη, νγὰβ 
ξΑ]5 Εν δοουβαά οὗἉ ὀοπβογεϊηρ τ ἢ το 6Υ5, ἀπ ἤθη 
Βε μά οἸεαγεά Βίγηβοὶῦ θεΐοσε {πμ6 σεηϊατίοη οὗ ἐμαὶ 
ΟΠατρα 80 ογείρη ἴο Πἷθ ομαγδοῖθυ, ῃ6 τνγᾶβ ᾿ῃουτηθα 
δρδϊηδὺ ἃ5 θαίηρ ἃ (ἢ γιβυίαμῃ, πα οατηα Ρουπαᾶ Ὀεΐοτα 
1ΠπΠ6 σονθιποῦ. Ηδ τηοϑὺ ὉΠ} Ὁ ]γ ᾿πῆϊοϊθα οα Πΐπὶ 
ὑνγίοθ 85 Τπϑ ηΥ ἰου 165 8 Πα ΒοουΡΊΠρ5 ἃ5 Π6 αἷα οἢ 
ἐπ τό ΡοΥβ, δηα θυτηῦ πίη θεύΐνθεη πεῖ, {πι5 
Βοπουσίηρ' Πΐπη, ΠΔΡΡΥ ταδῃ, ψ Ὁ ἃ ΠΠ ΚΘ 688 ἴο ΟΠ υἰβῦ. 

“«Α ψΠο]6 απ οὗ βο]άϊουβ, Ατήσηοπ δηα ζθηο δηὰᾶ 
Ριο]θτὴν ἃπᾶ Ιηρϑηπι5, ἀηα τ ἢ ποτα δῃ οἱα τηδῃ 
ΤΠΘορΡ 5, μα ὑδίκθη ἐπεὶν βἰδπηα θεΐογε ὑπ οουγῇ. 
Νονν ἃ οαγίαϊῃ τηδη νγὰβ θεΐηρ' ὑγ]6α 85 ἃ ( υἰβύϊαμ, δπα 
αὖ ὑπαῦ τηοπηθηΐ νγὰβ ἱπο] ΐτηρ ἑονγαγ 5 ἀθηΐα], ΤΠ 6 
{πμεβ6 στήθη βἰδπαίηρ ΕΥ̓ στοιπα {πεῖν ὑθϑῖῃ, οαβϑὺ ἸοοΚ5 
αὖ τη, βγείς θα ουὺ ὑπεῖν μαηαβ δπα τάς σοβῦμτδϑ 
ἢ πεῖν Ῥοᾶΐεβ. Απᾶ ψῇθῃ 811 ἐπστηθα ἐονγαγαβ 
ὑμοτα, θθίοσθ δῆγοπθ οου]Ἱᾶ οὐπουνίβα βεῖζα ἔῃθυη, 
ὑμου τη οὗ ὑπεῖν οὐσὰ δοοουτα ἕο ἐπα Ῥυβομθυ᾿β ἀ00Κ, 
βδγίηρ' ὑπαὺ πον σγετα ΟἸγϑυΐδηβ ; 50 ἐπαὺ θοῦῃ {ῃ6 
ΒΟΥΘΥΠΟΥ͂ Δπα ἰηΐἰθ δββθθβοῖβ ψεα ἢΠ6α ἢ ἔδδυ, 
Πα ἔῆοβα ῆὴῸ ψεῦα οὐ ἐπεὶν ἐγ] βῃονεα ἐπου- 
Β6Ινεβ. ΕΥῪ οουγάρθουβ ἴῃ ἐπ6 ἔαος οὗ ὑπαὶν ἑαΐατα 
Β: }αὐΐησθ, γη1]16 ἐπ6 Ἰυᾶροθ σοῖς αθυϊσῃιεα. 850 
686 τθη τηϑυοῃθα ἤτοι ὑπ6 οουχὺ ἴῃ ρῥτουα ῥτὸ- 
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9 ον. 3, 14 μαρτυρίᾳ, θριαμβεύοντος αὐτοὺς ἐνδόξως τοῦ 

ΟἹ ΗΘ. 11, 
88 

εοῦ. 
ΧΙ1Π. “ἼἌλλοι δὲ πλεῖστοι κατὰ πόλεις καὶ 

κώμας ὑπὸ τῶν ἐθνῶν διεσπάσθησαν, ὧν ἑνὸς 
παραδείγματος ἕνεκεν ἐπιμνησθήσομαι. ᾿᾽Ισχυ- 
ρίων ἐπετρόπευέν τινι τῶν ἀρχόντων ἐπὶ μισθῷ. 
τοῦτον ὁ μισθοδότης ἐκέλευσεν θῦσαι, μὴ πει- 
θόμενον ὕβριζεν, ἐμμένοντα προεπηλάκιζεν, ὑφ- 
ἱσταμένου, βακτηρίαν μεγίστην λαβὼν διὰ τῶν 
ἐντέρων καὶ τῶν σπλάγχνων διώσας, ἀπέκτεινεν. 
“Τί δεῖ λέγειν τὸ πλῆθος τῶν ἐν ἐρημίαις καὶ 

ὄρεσιν πλανηθέντων, ὑπὸ λιμοῦ καὶ δίψης καὶ 
κρύους καὶ νόσων καὶ λῃστῶν καὶ θηρίων δι- 
εφθαρμένων; ὧν οἱ περιγενόμενοι τῆς ἐκείνων εἰσὶν 
ἐκλογῆς καὶ νίκης μάρτυρες, ἕν δὲ καὶ τούτων εἰς 
δήλωσιν ἔ ἔργον παραθήσομαι. Χαιρήμων ἦν ὑπέρ- 
γήρως τῆς Νείλου καλουμένης πόλεως ἐπίσκοπος. 
οὗτος εἰς τὸ ̓ Αράβιον ὄρος ἅμα τῇ συμβίῳ ἑαυτοῦ 
φυγών, οὐκ ἐπανελήλυθεν, οὐδὲ ἐδυνήθησαν ἰδεῖν 
οὐκέτι, καίτοι πολλὰ διερευνησάμενοι, οἱ ἀδελφοὶ 
οὔτε αὐτοὺς οὔτε τὰ σώματα. πολλοὶ δὲ οἱ κατ᾽ 
αὐτὸ τὸ ᾿Αραβικὸν ὄρος ἐξανδραποδισθέντες ὑπὸ 
βαρβάρων Σαρακηνῶν: ὧν οἵ μὲν μόλις ἐ ἐπὶ πολλοῖς 
χρήμασιν ἐλυτρώθησαν, οἵ δὲ μ ἔχρι νῦν οὐδέπω. 
“Καὶ ταῦτα διεξῆλθον οὐ μάτην, ἀδελφέ, ἀλλ᾽ 

ἵνα εἰδῇς ὅσα καὶ ἡλίκα δεινὰ παρ᾽ ἡμῖν συνέβη" 
ὧν οἵ μᾶλλον πεπειραμένοι πλείονα ἃ ἂν εἰδεῖεν.᾽ 

, Ἐῖτα τούτοις ἐπιφέρει μετὰ βραχέα λέγων" 
“ αὐτοὶ τοίνυν οἱ θεῖοι μάρτυρες παρ᾽ ἡμῖν, οἱ νῦν 
τοῦ Χριστοῦ πάρεδροι καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ 

1.ΑᾺ ἔτδ τοἔοσθησο ἴο ΗθΌ. χὶ. 38. 
3 σύμβιος ἰδ ἃ ΘΟΠΠΊΟἢ γΟΓΤᾺ [ῸΓ ΠΒ θα Πα ΟΥ υγ]ξδ ἴῃ Ἰαΐον Οσθεὶς, 
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οαϑϑίοπ, δχυηρ ἴῃ {πεῖν ϊϊηθβθβ, αοα βργθδαΐϊηρ 
ΔΌτοδα ἐποὶν ἔδυ ο]Ἱουϊοιιβὶν. 

ΧΙΜΠ. “«Απάτάδην οὐμουβ ὑπγουρ βου {Π6 οἰτῖθ5 ἀπά 
γ᾿ Παρ 5 ὑγουα ἰου ἰπ ρίθοθβ θγ ὑπε μοαΐῃθῃ, οὗ ψῃοτα 
1 5}8}1] τηϑηΐίοι ὁη6 ἃ5 8Π δχϑιηρίθ. ᾿βομγυίοη νγὰβ 
δούϊπρ' ἃ5 ἔπε Πῖτϑα βῥεναγα οὗ ὁπ οὔ ἐπε σα]ουβ. Ηἰβ 
ΘΙΩΡΙΟυΥ θδας6 Ὠΐτη βδουϊῆοα ἢ ψ πο Πα τοξιβεα μ6 
Ἰηϑυ]οα Πῖτη, θη Πα ἀΡροας6 ὈΥῪ Πῖβ γοῖαβαὶ πα δθυβοά 
Βΐτῃ ἔθου ; ἃπα ἃ5 Π6 5.1} γεπηγαϊηθα ἥστη ἢ6 ἴοοκ ἃ 
ΨΕΙῪ ἰατρα δύο, ἐῃγυβὺ 10 ὑΒΥγοῸρΡῊ Πΐθ θόνγοὶς δηᾷ 
νἱΐα] οὐρᾶῃβ, ἃπα 80 Κι]ΠΠ6α Πΐτη, 

“ὙΥΒαὐ πεϑᾶ 15 ὕπευα ἴο βϑρεδκ οὗ {π6 στυυμταας οὗ 
{ποθα γγῆο νγαπαουθα ἰπ ἀθβϑοσὺ δπα τηοπηζαΐηβ,: δθαᾶ 
Ῥευβηθα Ὀγ Βυπροῦ πα ἐπτθὺ ἀηα ἔγοβὺ ἀπα ἀἴβεαβθβ 
Δα τοῦθ Υ5 ἃηα ψ|]ἃὰ Ὀδαθίβ ἢ ϑθοῃ οὗ ὑπϑῖὰ ἃ5 
βαγνῖνα Ὀ6 δι ἰαβυϊτηοην ἴο {Ποῖ δἰθούϊοη ἀπά νἱοΐουν : 
Ῥυῦ οὔβ ἔδοῦ ἴῃ οοπηθχίοη τ {π686 τηθη αἶθο 1 
58.4}} ἀἀάπιος 85 δυϊάεποθ. ΟΠ δούθιηοη νγὰβ Ὀῖβῃορ οὗ 
ἐς οἷζγ οα]Π]εα ΝΊΟΡοΟΙ 5, ἀπ οὗ δχίγειαθ ἃσρθ. Ηδβ 
Ηεα ἴο ὑπθὸ Ατθίδῃ τηουηΐαΐη υτἢ Πἰθ νυἱΐε.2 πὰ 
ΠΟΥΟΥ γαϊαγηθα, ποὺ σου] ὑπ 6 Ὀγείθγθη νου ἰδ ν αγ 65 
ἀραὶ οἰ Ποὺ ὁπ ἔποπα οὐ πεῖν θοα 65, αἰ ὑΠοαρἢ ὑπ Ὺ 
τηδάδ ἃ Ἰοῃρ' πα ὑπογοιρὴ βθάσοῃ. Βαΐῦ τδηγν ἴῃ ἐπα 

᾿ 581ὴ6 Αὐδθίδη τηοπηϊδίη γγεσα γααποθα ἴο αὐδευ 5] αν ΕΥῪ 
ΌΥ Ὀαιραιίδηῃ ϑδύδοθπβ. ΟΥ̓ ὑπθβα βοπῖθ σευ ψ ἢ 
ΑἸ ΟΟΟΥ τϑηβουηθα ἴον ἰαῦρα βυτηβ, οὔποθ πᾶν ποῦ 
γεὺ θδθεπ, ἃΡ ἴο {ῃ18 ἄδγ. 
“Απα 1 Πᾶνε ποὺ σίνεη {Πἰ5 δοοουηὺ, Ὀγοῦμ θυ, ἴο ΠΟ 

Ῥύγροβο, θαὺ ὑπαῦ γοῦ την Κπονν 81} {Π6 ἰουυῖθ]6 ὑΠΐπρβ 
ἐμαῦ μαρρεπϑᾶ στ π5. ΤΠοβα γ8ο Πᾶνε Πδά ἃ ἰδύρου 
δχρουίθποα οὗ ἐπϑῖὴ νου] πονν του 6 ΘΧδυ 0 ]65.᾿ 

ΤΠδη, δου ἃ 1{{16, ΠῈ δα 5 85 [Ό]]οννδ : “Του ίουθ 
ἐπε αἰνίπα τραγῦγυϑ ὑπουηβοῖνεβ ΘΙΠΟΠρ' τ15. ὙΠΟ ΠΟΥ 
ΔΥΘ ἀϑβϑθϑβοῦβ οἱ ΟΠ γίβυ, πα 5μᾶγθ {π6 ἔθ] ] ον βῃῖρ οὗ 
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κοινωνοὶ καὶ μέτοχοι τῆς κρίσεως αὐτοῦ καὶ 
Οἡ Μαῦι. 19, συνδικάζοντες αὐτῷ, τῶν παραπεπτωκότων ἀδελ- 
ες ̓  ἘΠΕ φῶν τινας ὑπευθύνους τοῖς τῶν θυσιῶν ἐγκλήμασιν 
ἐθην γενομένους προσελάβοντο, καὶ τὴν ἐπιστροφὴν 

καὶ μετάνοιαν αὐτῶν ἰδόντες δεκτήν τε γενέσθαι 
Οἱ Ἕποὶς οι δυναμένην τῷ μὴ βουλομένῳ καθόλου τὸν θάνατον 
8.0 Ὁ τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὴν μετάνοιαν δοκιμάσαντες, 

εἰσεδέξαντο καὶ συνήγαγον καὶ συνέστησαν καὶ 
προσευχῶν αὐτοῖς καὶ ἑστιάσεων ἐκοινώνησαν. 
τί οὖν ἡμῖν, ἀδελφοί, περὶ τούτων συμβουλεύετε; 
τί ἡμῖν πρακτέον; σύμψηφοι καὶ ὁμογνώμονες 8 

3 “- » " Ἁ 3». μῆς ᾿ Ἁ αὐτοῖς καταστῶμεν καὶ τὴν κρίσιν αὐτῶν καὶ τὴν 
χάριν φυλάξωμεν καὶ τοῖς ἐλεηθεῖσιν ὑπ᾽ αὐτῶν 
χρηστευσώμεθα, ἢ τὴν κρίσιν αὐτῶν ἄδικον 
ποιησώμεθα καὶ δοκιμαστὰς αὑτοὺς τῆς ἐκείνων 
γνώμης ἐπιστήσωμεν καὶ τὴν χρηστότητα λυπή- 
σωμεν καὶ τὴν τάξιν ἀνασκευάσωμεν; ᾿᾿ 
Ταῦτα δ᾽ εἰκότως ὁ Διονύσιος παρατέθειται, 

τὸν περὶ τῶν ἐξησθενηκότων κατὰ τὸν τοῦ διωγμοῦ 
καιρὸν ἀνακινῶν λόγον, ΧΙ.ΠΙ. ἐπειδήπερ τῇ 
κατὰ τούτων ἀρθεὶς ὑπερηφανίᾳ Νοουάτος, τῆς 
“Ῥωμαίων ἐκκλησίας πρεσβύτερος, ὡς μηκέτ᾽ 
οὔσης αὐτοῖς σωτηρίας ἐλπίδος μηδ᾽ εἰ πάντα τὰ 
εἰς ἐπιστροφὴν γνησίαν καὶ καθαρὰν ἐξομολόγησιν 
ἐπιτελοῖεν, ἰδίας αἱρέσεως τῶν κατὰ λογισμοῦ 
φυσίωσιν Ἰζαθαροὺς ἑαυτοὺς ἀποφηνάντων ἀρχηγὸς 
καθίσταται: ἐφ᾽ ᾧ συνόδου μεγίστης ἐπὶ Ῥώμης 3 
συγκροτηθείσης ἑξήκοντα μὲν τὸν ἀριθμὸν ἐπι- 
σκόπων, πλειόνων δ᾽ ἔτι μᾶλλον πρεσβυτέρων τε 

1 συνήγαγον : οὕ. νἱὶ. 7. 4. 
3 ΤῊ οοηϑἰϑέθηΐοϑ, οὐ Ὀγϑίαπᾶθυθ, σγεῦα ἔμθ Ὠἰρμοδὲ οὐ ο 
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 Ηἰ5 Κίησάοχη, ἀπά ἔδακε ρατγὺ ἴῃ Ηἴ5 ἀβοϊβίομβ ἀπ παρα 
 δοηρ' τὶ Ηΐμπι, πᾶνε δϑρουβεα {πε οδπβα οὗ οουΐαΐῃ 
οὗ {πΠ6 [Ἀ]16 πὴ Ὀγθίμγεη 0 Ὀαδοδπηθ ἈΠβυγ Δ 0] 6. [ῸΣ 
ἔπε ομάτρα οἵ βΒδουϊποίηρ ; δηα βεοίηρ' ὑποῖν σον οὐ βίο ἢ 
8ηα γαρεπίδηοθ, ὑπον Ἰυᾶροα Ὁ Πα ὑπ6 ρονοὺ ἴθ᾽ 
Ῥήονα δοοδθρίδθ]θ ἰο Ηΐτη ψῆο πίῃ πὸ ρ]θαβαγα αὖ 4]]} 
'π ἐπ ἄδαΐῃ οὔ ἐπε βίπηθν, θαΐ γαῦμου Ηἷβ τερεηΐδμοο : 
Δα 50 πον γϑοοίνεα πα δαγϊ θα ἔπθπὶ ἴοὸ ἐπα 
γγΟΥΒῃρ οὗ ὑπ6 ΟΠμυτοῃ 85 οοηϑιδίθηίοδ,5Σ ἀθα σᾶνα 
ἴπδπι [6] βΐρ ἴῃ ἐπιοῖν ρυαγεῦβ δηάᾶ ἔβαϑὶβ. Υ̓μαὶ 
ἴδῃ ἀο γε οοιη586] 5, Ὀγείῆγθη, οὐ {Ππ656 τηδίίουβ ὃ 
ὙγΠαῖ αἃύὲ νὰ ἰο ἀοῦΡ' Αὐτὰ ψε ἴο ΡῈ οὗ |{κε ορίηΐοῃ 
8Π6 τϊηα ἢ Πϑῖὰ, ὉΡΠΟ]α ἐποὶν ἀθοϊβίοι πα οοη- 
οαββίοη, πα 464] κΚίπαϊν ἢ ἔποβο ὑποὸν οἰ ἢ Οὐ 
588}} χε δϑύβθεμῃ ἐπεῖν ἀδβοϊβίοι απ] υβδὶ, ἀπ βοὺ οὐγ- 
Β6Ινεβ ὋΡ 885 οὐἱϊοβ οὗ ἐπεῖν ορίηΐοη, οαιβα ουϊϑῖ ἴὸ 
Κιίηάπ655, ΔΠ6 ἀο ἀνγᾶὺ σἱτῃ ὑπο ῖν ἀυγδηρσθιηθηΐ ἢ θ᾽ 

Νονν ὑπε86 ψογᾶ5 Ὠοηγϑῖαβ δα 64 πα} 0 ]γ, γαϊβίηρ' 
{πΠ6 απαβιϊοπ ἀρουῦ ἔποθα ψῃο Πα ργονεᾶ ψεὰκ ἴῃ 
ἴῃς {της οὗ ρεγϑθουϊίοη, ΧΙ,111. βίησοθ Νοναῦΐυβ,} ἃ 
Ργαβουίεσ οὔ ὑΠ6 ομυγοῦ οὗ ἔπ6 Ἐομιδηβ, Ροίηρ 6 α 
ὋΡ ὈΥ διγσορᾶᾷπος ἃρσαϊπϑὺ ὑΠ6586, ἃ5 1 ὑῇουθ νγὰϑ ΠῸ 
ἸΟΠΡΘΥ ΔΩ ΠοΟρα οὗ βαϊναϊίοη ἴου ἔπθιη, ποὺ Ἄνθη 1 
πεν σψεα ἴο ρϑυξουτη δνουυτίηρ ὑπαῦὺῦ ἃ σοπαΐπο 
ΟΠ οΥβίοη πη ἃ ρυγ6 οοηξοϑϑίου ἀεηδπα, Ὀθθοδπλα 
{πα Ἰθδᾶδυ οὗ ἃ βεραγαῖε βεοῦ οὗ ὕποβε ψῇο, ἴῃ ἐπεὶν 
Ρυϊάς οὗ τηϊπά, βυγ]θβα ἐπϑυηβοῖνοβ Ραυγίϊαμβ. ΥΒοσα- 
ὍΡΟΙ ἃ ΨΕΙῪ ἰδύρα ΒΥ Ποα νγᾶβ Δβϑθιι ]εα αὖ Βοτηθδ, οὗ 
βίχῦν ὈΙΒΠΟΡΒ ἃπά ἃ 5}1}}} συδαῦθι υσηθοῦ οὗ ργθϑθγ  θυβ 

οὔ ρΡεπιτεηῖβ. ΤΥ ψψοσα δαπἰ δα ἴο ἐῃ6 οασμδυ βεϊς ῬΓαν 6.8, 
αὶ ἀςθαυγθα ἔγομπι ΘΟ πη Π.ΠΠίοη. 

3 ῊΪ5 Ῥϑύβοη, ἐπε ἔοα ΠᾶοῪ οὐ ἔπ6 Νοναιη δὲ βοοῖΐ, 15 οα]] ρα 
Ὀν Επιβε Ὀἶπι5, πα δ βοαπεηὶ ασϑεὶς τυυϊζουβ, Νοναΐπβ, Ὀπὲ ὈΥ 
ἐπ Ν᾽ δβδίοσπϑ (πο ἀοιιθὲ τἰρηε]ν) Νοναϊίαπβ. Οὗ {π6 Ἰε του 
οὗ Πιο νυ βῖπ5 ἴῃ ο. 45 ἀπα νἱῖ. 8. 
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καὶ διακόνων, ἰδίως τε κατὰ τὰς λοιπὰς ἐπαρχίας 
τῶν κατὰ χώραν ποιμένων περὶ τοῦ πρακτέου 
διασκεψαμένων, δόγμα παρίσταται τοῖς πᾶσιν, 
τὸν μὲν Νοουάτον ἅμα τοῖς σὺν αὐτῷ συνεπ- 
αρθεῖσιν τούς τε συνευδοκεῖν τῇ μισαδέλφῳ καὶ 
ἀπανθρωποτάτῃ. γνώμῃ τἀνδρὸς προαιρουμένους 
ἐν ἀλλοτρίοις τῆς ἐκκλησίας ἡγεῖσθαι, τοὺς δὲ τῇ 
συμφορᾷ περιπεπτωκότας τῶν ἀδελφῶν ἰᾶσθαι 
καὶ θεραπεύειν τοῖς τῆς «μετανοίας φαρμάκοις. 
Ἦλθον δ᾽ οὖν εἰς ἡμᾶς ἐπιστολαὶ Κορνηλίου : 

“Ῥωμαίων ἐπισκόπου πρὸς τὸν τῆς ᾿Αντιοχέων 
ἐκκλησίας Φάβιον, δηλοῦσαι τὰ περὶ τῆς Ῥωμαίων 
συνόδου καὶ τὰ δόξαντα τοῖς κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν 
καὶ ᾿Αφρικὴν καὶ τὰς αὐτόθι χώρας, καὶ ἄλλαι 
πάλιν, ᾿Ῥωμαϊκῃ φωνῇ συντεταγμέναι, Κυπριανοῦ 
καὶ τῶν ἅμ᾽ αὐτῷ κατὰ τὴν ᾿Αφρικήν, δι᾽ ὧν τὸ 
καὶ αὐτοὺς συνευδοκεῖν τῷ δεῖν τυγχάνειν ἐπι- 
κουρίας τοὺς πεπειρασμένους ἐνεφαίνετο καὶ τῷ 
χρῆναι εὐλόγως τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ἐ ἐκκήρυκ- 
τον ποιήσασθαι τὸν τῆς αἱρέσεως ἀρχηγὸν πάντας 
τε ὁμοίως τοὺς συναπαγομένους αὐτῷ. ταύταις 4 
ἄλλη τις ἐπιστολὴ συνῆπτο τοῦ Κορνηλίου “περὶ 
τῶν κατὰ τὴν σύνοδον ἀρεσάντων καὶ πάλιν ἑ ἑτέρα 
περὶ τῶν κατὰ Νοουάτον “πραχθέντων: ἀφ᾽ ἧς καὶ 
μέρη παραθέσθαι οὐδὲν ἂν κωλύοι, ὅπως εἰδεῖεν 
τὰ κατ᾽ αὐτὸν οἱ τῇδε ἐντυγχάνοντες τῇ γραφῇ. 
τὸν δὴ οὖν Φάβιον ἀναδιδάσκων ὁποῖός τις ὁ 
Νοουάτος γεγόνοι τὸν Τρόπον, αὐτὰ δὴ ταῦτα 
γράφει ὁ Κορνήλιος" “ἵνα δὲ γνῷς ὅτι πρόπαλαι 

1 Τίη). 8,1 ὀρεγόμενος τῆς ἐπισκοπῆς ὁ θαυμάσιος οὗτος καὶ 
κρύπτων ἐν αὑτῷ τὴν προπετῆ ταύτην αὐτοῦ 
ἐπιθυμίαν ἐλάνθανεν, ἐπικαλύμματι τῆς αὐτοῦ 
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᾿8Δῃηα ἄδδοοηβ, ἢ 16 ἴῃ ἐπα τοϑὺ οὗ {π6 ργονίποεβ ἐμ6 
ΡῬαϑίοιβ ἴῃ {ποῖ βενθῦαὶ ταρίομβ ἱπαϊνί 8 }}}7 οοη- 
᾿βἰάδγεά {ῃ6 αυδϑίϊοη ἃ5 ἴο ψῃδὺ νγὰβ ἴο θῈ ἄοπθ. 1 
Ὑγᾶ5 ὈΠΔΗΉΪΤΩΟΙΒΙΥ ἀδογθεα ἐμαὶ Νοναῖΐαβ, ἱορϑίμου 
νη ὑΠ6 ραυύπουβ οὗ ἢϊ5. διτορᾷποθ, δηαᾷ ὑποβα ψῃῸ 
ἀφοϊαοα ἴο ἀρτεα ψῇῃ ὑΠ6 τηᾶπ᾿5 Ὀσούμου-Παϊηρ ἀπά 
τηοδὺ ἱπῆπτηδη ορίηΐοη, 5ῃου] ἃ μὲ οοπβίεοιεα ἃ8 
ΒέγδηροΥβ ἴο ὑπ6 ΟΠΌγοη, θὰ ὑπαὶ δυο οὗ {πὲ 
Ὀγθίθγθη 85 μὰ [8]]6ὴ ἰηΐο ὑπ6 τηϊβέογξα πα 5Βῃου] θ6 
ἐγεαϊβα ἀπ ταβιου θα νυ ἱθἢ ἐπ τηθαϊοῖπθβ οὔ τερεπίδποο. 
Νον ὑποσα ἢᾶνα γοϑοῃθά τ ἃ ᾿εὐξεσ οὗ (ουπο]ῖι5, 

ὈΙΒΠοΡ οὔ πε Ἐουηδῃβ, ἰο Ἐδρίαβ, Ὀίβῃορ οὗ ἐμ ομυτοι 
οὗ {π6 Απεοομοπθβ, ὑ6]]Ππρ' ἐΠ6 ἔδοὺβ οοποευπίηρ' ἐπα 
Βοτηδη ϑ'γμηοά, ἀπ ψηδὺ νγὰβ ἀβουθθᾶ Ὀγ ἔβεα οὗ 
Ττα]γ δηθὰ Αἴῖοα δπα {Π6 τερίομβ ἐπεγεαρουῦ ; πᾶ, 
δρδῖῃ, δοῦπον οὗ Ογρυίδη δπα οὗ ἔποβε νι τα ἰπ 
Αἴῖοα, οοτηροβαά ἴῃ ἐπα 1, δὐΐῃ Ἰαηραδρο, ἰπ ψΒΐ ἢ ἰὑ 
γγὰ5 τηδ6 οἶθδὺ ἐῃαὺ ὑπδν αἷθο ἀργά {πδὺ ἔῃοβε ψῇῆο 
Βδά Ξυῇενθα ἐγ] 5Βῃου]ά τηθοὺ ψ ἢ σασοουν, ἀπᾷ ἐπαὶ 
ἴῃ ἐπ8 σθϑβοη οὗ ἐπίπρϑ 1Ὁ νγὰβ δυυπρ' ἐπαῦ ἐπΠ6 Ἰδδάον 
οἵ [Π6 Πθυοϑυ μου] 6 δχοογητηπηϊοαϊθα ἔγοση ἐπα 
Οδύμπο]ῖο ΟΠγοη, πᾷ ᾿Πκονν θα 411 ἔμοθθ ψῆο ψοῖα 
Ἰεᾶ αὐγᾶὺ ψ 1 Πῖτα. Τὸ {π686 νγᾶβ βι}) οἰ πϑᾶ ἃ οουξαὶπ 
οὗπον Ἰούίου οὐ (ουποὶῖαβ, οα {π6 τϑϑοϊαϊίοπβ οἵ πὸ 
Βυποά ; Δη6, ἀρδίη, ἀποῦμου ου {π6 ἀοίπρβ οἵ Νονδέιιϑβ. 
ΤΟΥ͂Θ 15 ποὐῃΐηρ' ἕο ργδνθηῦ τὴθ ἔτοτα ααούϊηρ ρατὲϑ 
οὗ {ῃῖ5 1αβὺ, 5ο ὑπαὶ ἔῆοβα ψῆο τϑδᾶ {π15 Ῥοοῖκς ΤΩΔΥ͂ 
Κηονγ δροιῦδ Πίτη. [ἡ δχρ]αϊηίπρ, ἔπθη, ἕο ΕΔΡΙτ5 
ννηδΐ Κίπα οὗἉ τηϑηποῦ οὗ ταδη Νοναΐαβ τγα5, (Οὐ 15 
ὙΥΙ 65 ὑΠ686 νΘΥῪ ὙγΟΥ5 : “Βα ἐμαὶ γοῦ ΤηΔὺ πον 
ἐμιαῦ ἔῸΓ ἃ Ἰοπρ' ἐΐτηβ Ῥδοὶς ἐῃΐβ τημδυνϑ]ϊοιιβ ἔθου μὰ5 
θαθη βθοκίῃρ' ἐπε οἢῆοα οὗ ἃ Ὀίβῃορ, δῃᾷ μδ5 βυοοθεᾶθά 
ἴῃ φοησοδ]πρ' ἴῃ ἢΐβ Πδαγὺ {15 5 νἱο]θπὺ ἀθβίγθ, υβίπρ 
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ΕΌΒΕΒΙΓΞ 

ἀπονοίας τῷ κατ᾽ ἀρχὰς σὺν αὑτῷ τοὺς ὁμολογητὰς 
ἐσχηκέναι χρώμενος, εἰπεῖν βούλομαι. Μαξέιμος. 
πρεσβύτερος τῶν παρ᾽ ἡμῖν καὶ Οὐρβανός, δὶς 
τὴν ἐξ ὁμολογίας δόξαν ἀρίστην καρπωσάμενοι, 
Σιδόνιός τε καὶ Ἱζελερῖνος, ἀνὴρ ὃς πάσας βασάνους 
διὰ τὸν τοῦ θεοῦ ἔλεον καρτερικώτατα διενέγκας 
καὶ τῇ ῥώμῃ τῆς αὐτοῦ πίστεως τὸ ἀσθενὲς 
τῆς σαρκὸς ἐπιρρώσας, κατὰ κράτος νενίκηκεν 
τὸν ἀντικείμενον, οὗτοι δὴ οὖν οἱ ἄνδρες κατα- 
νοήσαντες αὐτὸν καὶ καταφωράσαντες τὴν ἐν αὐτῷ 
πανουργίαν τε καὶ παλιμβολίαν τάς τε ἐπιορκίας 
καὶ τὰς ψευδολογίας καὶ τὴν ἀκοινωνησίαν αὐτοῦ 
καὶ λυκοφιλίαν, ἐπανῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν, 
καὶ ἅπαντα αὐτοῦ τὰ τεχνάσματα καὶ πονηρεύματα, 
ἃ ἐκ πολλοῦ ἔχων ἐν ἑαυτῷ ὑπεστέλλετο, παρόντων 
ἱκανῶν τοῦτο μὲν ἐπισκόπων τοῦτο δὲ πρεσβυτέρων 
καὶ λαϊκῶν ἀνδρῶν παμπόλλων, ἐξήγγειλαν, ἀπ- 
οδυρόμενοι καὶ μεταγινώσκοντες ἐφ᾽ οἷς πεισθέντες 
τῷ δολερῷ καὶ κακοήθει θηρίῳ πρὸς ὀλίγον χρόνον 
τῆς ἐκκλησίας ἀπελείφθησαν.᾿ 

Εἶτα “μετὰ βραχέα φησίν τ ἀμήχανον ὅσην," 
ἀγαπητὲ ἀδελφέ, τροπὴν καὶ μεταβολὴν ἐ ἐν βραχεῖ 
καιρῷ ἐθεασάμεθα ἐπ᾽ αὐτοῦ γεγενημένην. ὁ γάρ 
τοι λαμπρότατος καὶ δι᾽ ὅρκων φοβερῶν τινων 
πιστούμενος τὸ μηδ᾽ ὅλως ἐπισκοπῆς ὀρέγεσθαι, 
αἰφνίδιον ἐπίσκοπος ὥσπερ ἐκ μαγγάνου τινὸς 
εἰς τὸ μέσον ῥιφεὶς ἀναφαίνεται. οὗτος γάρ του! 
ὁ δογματιστής, ὁ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπιστήμης 
ὑπερασπιστής, ὁπηνίκα παρασπᾶσθαϊί τε καὶ ὑφ- 
αρπάζειν τὴν μὴ δοθεῖσαν αὐτῷ ἄνωθεν ἐπισκοπὴν 
ἐπεχείρει, δύο ἑαυτῷ κοινωνούς, ἀπεγνωκότας τῆς 
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ἃ5 ἃ νεῖ} ἔου Πϊ5 ἴπβδπα ἔο}]}γΥ ἐπ ἔδοῦ ἐπαῦ μ6 μδᾶ {π6 
ΘΟΠ  ββουβ γἢ Πΐτη ἔτοσα ἐῃ6 Ὀαρίπηΐηρ, 1 τῖβῃ ἴο 
Βρ68Κ. Μαχίτηιβ, ὁΠ6 οὗ οὔῦ ργεβογύίουβ, δηᾷ ὔυΡδῃ, 
Ῥοΐῃ οὗ ψμοπὶ ἐνίοα γθαρθα ὑπς Ὠϊρῃθοὺ τηθθᾶ οὗ 
τ πον ὈΥ͂ οΟΠ 6 ββίοη, ἃπα ϑίαοπίαθ, πα ( 6] θυΐηιβ, 
ἃ τάδ γΠ0, ὈΥ {Π6 τλθτου οἵ αοα, θοΥα ψ τ ἐπα αὐτηοβῦ 
Θπάυγαποα 4}} Κὶπα 5 οὗ τουΐυγθθ, ἀπ ὈῪ ὑπῸ βἰσθηρὶῃ 
οὗ 5. ἔα᾽ ἢ δ γοπρτμοπθα ὑπ6 νγεδίζηθθθ οὗ μἰβ θοαγυ, 
Δα 50 Πδ5 τηἱρἢ ]ν ονεύοοπια ἐπε δάνουβατυ---[Π 656 
τη6ῃ τηδυϊκ αὶ Ὠΐπι, ἀπα ἀοἰθούηρ {Π6 ογα πη 655 δπᾶ 
ἀαρ] Ἰοῖεν ὑπαῦ νγὰϑβ ἴῃ Ὠΐτη, ἢΐβ Ῥϑυ} υγ165 δηα ἔΔ]5θῃοοαβ, 
ἢϊθ ἀπβοοί ὈΠν δπα ψ ΕἸΚα ἐπ μἀβῃϊρ, γοϊυσηθα 
ἴο ὑπ Βοῖὶγ Ομασοη. Απά 8}] {π6 Κπανίβῃ ὑγίοῖκα ἀπά 
ἀονίοαβ ὑπαῦ ἢῈ μά Ἰοηρ αἰββθιιθ]θα ἴῃ ἰβ Πανὶ, 
πον ταδᾶθ Κποόνῃ ἴῃ ἔπ 6 ργεβθηοα θοΐἢ οὗ ἃ πατηρεοῦ οὗ 
ὈΙΒΠορβ, δπᾶ 80 οὗἨ νϑὺῪ τὴν ρυδβρυίθιβ δηᾶ ἰᾶγ- 
τη6η, θανγαι]ηρ ἀπ γαρϑηίϊηρ' οὗ πε ἕδοὺ ὑπαὺ ἴον ἃ 
Ὀγῖοῦ 5σρδοα ἐπον μά Ἰεῖῃ ἔπε Ομυσοῃ ἀπᾶοϑὺ ἐπα ροι- 
Βα 59. οὗ 15. ὑγαδοῆθγοιυβ Δ Πα τηδ]οῖουβ ἃ θϑαβϑῦ.ἢ 

ΤΉΘη ΒΠΟΡΕΥ αἰουννατα μ6 βᾶγϑ: “ον οχίτα- 
ΟΥ̓ΔΙΠΑΥΥ ἃ οἤδηρα ἃηα ἐὑγδηβίογτηδίίοα, Ὀγοῦποῦ 
Ὀεϊονεά, νγα ἢανα Ὀ6Πῃ6]4 ἕο πᾶν ἔδκθῃ ρίδςθ ἴῃ Ἠΐτη 
ἴῃ ἃ ᾿{π| ψἨΠ6} ΕῸΣ ἴῃ βοοΐῃ ὑἐπὶ5 ΠΙρηΪγ ἀ185- 
ἐἰηρα θη 6 α Ῥθύβοι, γγῆο νγᾶβ ἴῃ ὑπ6 Παδὶῦ οὗ ρ]εαρίηρ 
ΒΙΠγ561} Ὀν βουὴθ ἐδυυῖθ]6 οαΐῃβ πὶ πὸ ψῖβα ἴο βεοὶς ἐπα 
οἴἶῆος οὗ ἃ Ὀΐβῃορ, οὗ ἃ ϑυδάδηῃ ἃρρβδῦβ 85 ἃ Ὀῖβῃορ 85 
16 6 ψγεύξ οαβὺ ἰηἴο οὐ τηϊάςῦ ὈῪ βοῖὴθ σοπίγίναποο. 
ΒῸΥ ἴῃ βοούῃ {ῃϊ5 τηδβίθν οὔ ἀοούγίηθ, ὑΠ|8 Ἵμδιηρίοῃ 
οὗ 16 ΟΠυτο 5 ἀἰβοῖρ] πα, θη μ6 γὰ5 αὐδευηρύϊηρ, 
ἴο ψυγϑϑῦ δπα Β]Οἢ ἀὐγὰν {πΠῸ ερίβϑοοραῖθ ἐμπαῦ νγὰβ ποῖ 
σίνθῃ Πίτη ἔγοτη ἄρονθ, οἤοβα ἴο ξίγηβϑὶ " ἔνγο οοϊη- 

1 μαγγάνου: ἰδ ΤΟἤοΙΈ ΠΟΘ ἴα ΡγΟΌΔΌΙΥ ἰο ἐπα τηθὶποᾶ οὔ 
γαλδίηρ', ὈῪ πηβᾶηβ οὗ Ρα]]6 8, οαρθ5 σοηζαϊπίπρ να Ὀεαϑὶβ ἴο 
ἐῃθ Ἰϑνεὶ οὐ {π6 διεπᾶ. 
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ἑαυτῶν σωτηρίας, ἐπελέξατο, ὡς ἂν εἰς βραχύ 
τι μέρος καὶ ἐλάχιστον τῆς ᾿Ιταλίας ἀποστείλῃ 
κἀκεῖθεν ἐπισκόπους τρεῖς, ἀνθρώπους ἀγροίκους 
καὶ ἁπλουστάτους, πλαστῇ σινι ἐπιχειρήσει ἐξ- 
απατήσῃ, διαβεβαιούμενος καὶ διισχυριζόμενος δεῖν 
αὐτοὺς ἐν τάχει παραγενέσθαι εἰς Ῥώμην, ὡς 
δῆθεν πᾶσα ἥτις δήποτε οὖν διχοστασία γεγονυῖα 

Ἁ Δ΄ Ὁ . Φ᾿ τας σὺν καὶ ἑτέροις ἐπισκόποις καὶ αὐτῶν μεσιτευόντων 
διαλυθῇ: οὕς παραγενομένους, ἅτε δή, ὡς ἔφθημεν 
λέγοντες, ἀνθρώπους ἁπλουστέρους περὶ τὰς τῶν 
πονηρῶν μηχανάς τε καὶ ῥᾳδιουργίας, συγκλει- 
σθέντας ὑπό τινων ὁμοίων αὐτῷ τεταραγμένων 
ἀνθρώπων, ὥρᾳ δεκάτῃ, μεθύοντας καὶ κραι- 
παλῶντας, μετὰ βίας ἠνάγκασεν εἰκονικῇ τινι καὶ 
ματαίᾳ χειρεπιθεσίᾳ ἐπισκοπὴν αὐτῷ δοῦναι, ἣν 
ἐνέδρᾳ καὶ πανουργίᾳ, μὴ ἐπιβάλλουσαν αὐτῷ, 
ἐκδικεῖ: ἐξ ὧν εἷς μετ᾽ οὐ πολὺ ἐπανῆλθεν εἰς τὴν 
ἐκκλησίαν, ἀποδυρόμενος καὶ ἐξομολογούμενος τὸ 
ἑαυτοῦ ἁμάρτημα, ᾧ καὶ ἐκοινωνήσαμεν λαϊκῷ, ὑπὲρ 
αὐτοῦ δεηθέντος παντὸς τοῦ παρόντος λαοῦ: καὶ τῶν 
λοιπῶν δὲ ἐπισκόπων διαδόχους εἰς τοὺς τόπους, ἐν 
οἷς ἦσαν, χειροτονήσαντες ἀπεστάλκαμεν. 
“Ὁ ἐκδικητὴς οὖν τοῦ εὐαγγελίου οὐκ ἠπίστατο 

ἕνα ἐπίσκοπον δεῖν εἶναι ἐν καθολικῇ ἐκκλησίᾳ, 
ἐν ἡ οὐκ ἠγνόει, πῶς γάρ; πρεσβυτέρους εἶναι 
τεσσαράκοντα ἕξ, διακόνους ἑπτά, ὑποδιακόνους 
ἕπτά, ἀκολούθους δύο καὶ τεσσαράκοντα, ἐξ- 
ορκιστὰς δὲ καὶ ἀναγνώστας ἅμα πυλωροῖς δύο 
καὶ πεντήκοντα, χήρας σὺν θλιβομένοις ὑπὲρ τὰς 
χιλίας πεντακοσίας, οὗς πάντας ἡ τοῦ δεσπότου 

9 

1 

χάρις καὶ φιλανθρωπία διατρέφει" ὃν οὐδὲ τοσοῦτο 1: 
“-“ " ΄ 3 “κ᾿ ᾽ ΠΟ ΎΨΡ; , . πλῆθος καὶ οὕτως ἀναγκαῖον ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, διὰ 
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Ρδῃΐομβ ψγῃο δᾶ τεπουπορά ἐπεὶν ον βαϊναίΐοη, ὑπαῦ 
ἢ τηἱρῃξ βεπά ἔμϑια ἴο ἃ 5118}} ἃη ἃ νϑυῪ ἱπϑισηϊβοδηῦ 
Ραγὶ οὗ Τύα]γ, δπα απο ἔμθποα ὈγῪ βοῖὴθ τηϑᾶθ- 
ἀδνίοθ ἴῆγεθ Ὀίβμορβ, τουρἢ ΔΠα ΘΥῪ 5'πρ]6 τηθη. 
Ης οοπῆδοπεϊν τχαϊπ αὶ πθα δηα δἰυτηθα ἐπε πθοθϑϑὶ τυ 
οὗ {πεῖν οομηΐηρ' ααΐοκὶν ἕο ἤομαθ, οα ἐπα ργοίαχὺ ὑπαῖ 
ΔΗΥ αἰββθηβίοη νΠδίβοανου ὑπαὺ Πδά αὐίβθη ταϊρηῦ θα 
ἐπαδα ΒΥ ὑπεὶῖν δουϊνι ἐν ἃ5 τηϑαϊδίουβ, οοῃ] οἰ πεν τ ἢ 
οἴου Ὀίβῃορβ. ὙΒΘη {ποὺ δυγὶνθα, ἱπαβυηιοῃ 85 
ὉΠΕΥ γε α ἴοο 5]1ἸῊΡ]6, ἃ5 γα βαϊα Ῥείουθ, ἔου. ὑπ ὑπ- 

Βουαραΐοιβ ἀθνίοαβ οὗ {π6 νυ ἱοκϑα, ἔπε πεσε πα ἀρ 
ὈΥ οογἑδίη αἰβογάθυϊν τηθῃ {πὸ Ηϊτηβο]ῖ, ἀπ δ ἐῃ6 
ἐθηίῃ ποῦν, δ ἔμπα εα ἀὐπηκ, δηα κοῖς τ ἢ ὑπ 6 
αἴτεον εβεοῦβ, μ 6 ἔογοῖ]γ δοιαρε]]θα ἐποτη ἴο οἵνα Πΐμι ἃ 
ὈΙΒΠΟΡ᾿ 5 οἤϊοθ Ὀγ ἃ οουπίογξεϊς ἀπα ναΐῃ Ἰαγίηρ' οἡ οὗ 
Παπᾶϑ, δῇ οἶος ὑΠαὺ ἢ6 δββυτηθα ὈΥ οὐ ΕΥ̓ ὑγθδοθουν 

βίηοο Ὁ αἸα ποὺ [8] ἴο Πΐ5 Ιοῖ. Οπε οὔ ἐπε Ὀίβῃορβ ποῖ 
Ἰοηρ' αἴνουνναγαβ τοϊασπεᾶ ἴο ἐπ6 Ομυσοι, Ὀθνγ Πηρ' 
δα οοπξεββϑίηρ Πἷβ ἔδυ] ; τ ουα να μδα οου- 
τη ΐο ἃ5 ἃ ἰαυτάδῃ, 811 {Π6 Ἰαϊτν ργεβθηῦ ἱπξθγοθαίΐηρ' 
ἴον Πΐπη. Απά ἃ5 ἔοσυ ἐπε γευηδϊηΐμρ' ὈΙβμορβ, ἴο ἐπ6β6 
γα δρροϊηΐϊθα βϑυοοθββοῦβ, ΠΟΙ γγα βεπὶ ἱπίο {πὸ 
ΡΙδοαβ ῃοτα ὑπ 6 Ὺ ἡψοσα. 

“ΤῊΪΒ νἱπαϊοαΐον, ἔμ θη, οὗ ἔῃ 6 ο5ρ6] ἀἸᾷ ποὺ πον 

ἐπαὺῦ ἴπεγα 5Βῃοι]ᾶ θῈ οπα Ὀῖβῃορ ἱπὶ ἃ οδύμο]ς ομασο, 
ἴῃ ψΠΙ ἢ ΠΘ νγὰ5 ποῦ ἱρπογδηΐ (ἴον πον σου] με Βε 3) 
ὑπαὺ ἱπθύθ αὐ ἔουγ-ϑῖχ ρυθβουύθυβ, Βα ὴ ἀθδοοηδ, 
Β6ν θη 580 -ἀθδοοηϑ, ἔογγ-ῦνο δοοϊγίθβ, Πξγ-ῦνο Ἔχου- 

οἰβῖβ, τθδᾶθυβ δπα ἀοου-Κεθρεῦβ, ἄρον ἤξξθοη μυπ- 
ατεα ψίαονβ δα ΡοΥΟ 5 ἴπ ἀἸβίγθββ, 41] οὐ τ ῃουη τὸ 

Βαρρογίθα Ὀγ {πε στᾶοα δπᾶ Ἰονίηρ- πα ποββ οὗ ὑπ6 
Μαβίοθυ. Βαυΐ ποῦ δνυβη αἰᾷ {πϊ5 στοδαὺ του δαᾶα, 50 
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τῆς τοῦ θεοῦ προνοίας πλούσιός τε καὶ πληθύων 
ἀριθμὸς μετὰ μεγίστου καὶ ἀναριθμήτου λαοῦ, 
ἀπὸ τῆς τοιαύτης ἀπογνώσεώς τε καὶ ἀπα ορεύ- 
σεως ἐνέτρεψέν τε καὶ ἀνεκαλέσατο εἰς τὴν ἐκ- 
κλησίαν.᾽᾽ 

Καὶ αὖθις μεθ᾽ ἕτερα τούτοις προστίθησιν ταῦτα" 
“φέρε δή, ἑξῆς εἴπωμεν τίσιν ἔργοις ἢ τίσιν 
πολιτείαις τεθαρρηκὼς ἀντεποιήθη τῆς ἐπισκοπῆς. 
ἄρά γε διὰ τὸ ἐξ ἀ ἀρχῆς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἀνεστράφθαι 
καὶ πολλοὺς ἀγῶνας ὑπὲρ αὐτῆς ἠγωνίσθαι καὶ 
ἐν κινδύνοις πολλοῖς τε καὶ μεγάλοις ἕνεκα τῆς 
θεοσεβείας γεγονέναι; ἀλλ᾽ οὐκ ἔστιν: ᾧ γε 
ἀφορμὴ. τοῦ πιστεῦσαι γέγονεν ὁ σατανᾶς, φοιτήσας 
εἰς αὐτὸν καὶ οἰκήσας ἐν αὐτῷ χρόνον ἱκανόν" ὃς 
βοηθούμενος ὑπὸ τῶν ἐπορκιστῶν νόσῳ περιπεσὼν 
χαλεπῇ καὶ ἀποθανεῖσθαι ὅσον οὐδέπω νομιζό- 
μενος, ἐν αὐτῇ τῇ κλίνῃ, οὗ ἔκειτο, περιχυθεὶς 
ἔλαβεν, εἴ γε χρὴ λέγειν τὸν τοιοῦτον εἰληφέναι. 
οὐ μὴν οὐδὲ τῶν λοιπῶν ἔτυχεν, διαφυγὼν τὴν 
νόσον, ὧν χρὴ μεταλαμβάνειν κατὰ τὸν τῆς 
ἐκκλησίας κανόνα, τοῦ τε σφραγισθῆναι ὑπὸ τοῦ 
ἐπισκόπου: τούτων δὲ μὴ τυχών, πῶς ἂν τοῦ 
ἁγίου πνεύματος ἔτυχεν; ἥ 
Καὶ πάλιν μετὰ βραχέα φησίν" “ὁ διὰ δειλίαν 

καὶ φιλοζωΐαν ἐν τῷ καιρῷ τῆς διώξεως πρεσβύ- 
τερον εἶναι ἑαυτὸν ἀρνησάμενος. ἀξιούμενος γὰρ 
καὶ παρακαλούμενος ὑ ὑπὸ τῶν διακόνων, ἵ ἵν᾽ ἐξελθὼν 
τοῦ οἰκίσκου, ἐν ᾧ καθεῖρξεν ἑαυτόν, βοηθήσῃ 
τοῖς ἀδελφοῖς ὃ ὅσα θέμις καὶ ὅσα δυνατὸν πρεσβυ- 
τέρῳ κινδυνεύουσιν ἀδελφοῖς καὶ ἐπικουρίας δεο- 
μένοις βοηθεῖν, τοσοῦτον ἀπέσχεν τοῦ πειθαρχῆσαι 
παρακαλοῦσι τοῖς διακόνοις, ὡς καὶ χαλεπαίνοντα 
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ΠΘΟΘΒΒΔΥΎ ἰπ [Π6 ΟΠυτοῆ, ὑπαὶ πυταθαυ πὸ Ὀγ σά 5 
Ῥτονὶάθποα γα 6 υἱοἢ δ ηα τα] ] 1 ηρ', ΠΟΙ Δ ἱΤηγ 56 
Δα σου ]685 ἰαϊτν, ὕσστι τη ἔγοσα βθο ἢ ἃ ἀδβρογαΐα 
ἔαϊϊατα ἀπα γ608}1 Πΐτη το ἐπ6 ΟΒυγο ἢ. 
Απά ἀραΐπ, ἔαγ ΠΟΥ οα, 6 δαάς ἕο ἔπ6βε γϑυηδυῖκϑ 

ἃ5 ἔΌΠονν5 : “Βαυΐ οοπη6, ἰοῦ 5 παχὺ 580 ἴῃ ψῇῃδὺ ἀθθαᾶβ5 
ΟΥ ἴῃ ψνιῆηδαὺ Κὶπα οὗ οοπάποὺ Πα ρ]δοβα ἢΐβ οοπῆδεποα 
80 8ἃ5 ἴο δϑρίγε ἴο {πθ6 ερίβοοραῖθ. 'αβ ἰδ Ῥδοδιιβα 
ἔγοσα ἐπα θερὶ ππίηρσ μ6 δα θθθη Ὀτουρῃῦ ὑρ ἴῃ {πΠ6 
ΟΒύτοι, ἀπά δα ἔοιυρἢηῦ τδὴν οοπμῆϊοῖβ οα μου ΒΘ 4], 
πα Πδα Ῥδθδθη ὑΠτουρῊ ὑπα τηϊαβὺ οἵ ἀδηῆρουβ, την 
δια σγοαῦ, ἴῸγ [ῃ6 βακα οὗ τε]ρίου ἢ Νοῦ 58ο. ΤΠ6 
οσοεβίοη οἵ μῖβ ἀδοσαρίδποα οὔ ἔῃ [δὶ Ὁ γα ϑαΐδῃ, γῆ 
ταβουίθα ἴο ἢΐπη ἀπα ἀνγεὶῦ ἴῃ Πΐτη ἔῸΥ ἃ Ἰοῃρ ἐϊπι6. 
16 ἢθ νγὰβ θείπρ' μθαϊδα Ὀγ ἐπε δχογοῖϑίβ μ6 ξ6]] 
ἰηΐο ἃ βυϊθνοῦβ 510 ΚΠ 685, ΔΠα, 88 ἢ6 ψψὰ5 οοπβίἀθυθα 
ἴο 6 4}} θαὺ ἀθδ4, τεοοίνεα θαρ θη ὈῪ αἰηιιβίοη οἡ 
ἀπ νεῖν θ6α ἴῃ ψῃΐοῃ ἢ Ἰᾶγυ, 1 ᾿πα 6 θα ὁπ6 τηᾶὺ 58 0 
ὑπαῦ βοῇ ἃ τηδῃ Πὰ5 γϑοείνϑα Ὁ, Νοῦν γοῦ ἱπαθϑά αἰά 
Βα οδύαϊη ὑπ6 οὔμεν ἐπίπρϑ, ἤθη 6 γθοονειθα ΤΌ 
5. βίοκπθβ, οἵ ψυῃοῃ οπ6 5Που]α ραγίακε δοοουαϊηρ' 
ἴο 18 τι]6 οὔ [πὸ ΟΠυγοῃ,, οὐ {Π6 56] πο Ὀγ {Πα ὈΙΒΠορ. 
Απᾶ δ5 Πα αἱά ποὺ ονίδϊπ {π656, μον οου]Ἱᾶ ἢ ονΐαϊη 
ἐῃς Ηοὶν ϑρίτιυ ὃ 
Απα 5Που εν δὔρουννατθ ΠῈ βᾶγ5 ἀρδίῃ : “. .. 6 

γγη0 ὑπγουρ σον γαῖοα δηα ἴονε οὗ Π1ξε αὖ {πὸ ἐπα οὗ 
Ῥευβεουϊᾳοη ἀδπηθα ὑμπαῦ μ6 νγὰβ ἃ ργββθογίεσυ. ΕῸΓ 
θη ἢδ νψγ85 γεαπαβίθα ἀπ Ἐχπουξδα ὈΥ ἐπα ἀθϑοοπβ 
ἴο Ιδᾶνβ {ῃ8 66]] ἴπ ψῃοἢ δ 5ῃῦ Πίγηβ6], πα Ὀυίπρ' 
411 τπ6 Πεὶρ ἴο {πθῸὸ Ὀγείῆγεπ ὑπαὺ ἰῦ ἰ5. τἱρῃῦ δπὰ 
ῬΟΒ51016 ον ἃ ργεβογίου ἴο Ὀυΐηρ ἕο Ὀγειμγθη ψηΟ 8γ6 
ἴῃ ἀδηΡΟΥ ἃ Πα ἴῃ ποϑα οὗ βιιοοοῦτ, 50 ἴδ: γγὰβ Π6 ἔτοσα 

οΡογίηρ ὑπ ἀδδοοηβ᾽ Ἔχπογύαϊομβ, ἐμπαῦ πα Ἔνθ ψγϑηῦ 
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ἀπιέναι καὶ ἀπαλλάττεσθαι: μὴ γὰρ ἔτι βούλεσθαι 
πρεσβύτερος εἶναι ἔφη, ἑτέρας γὰρ εἶναι φιλοσοφίας 
ἐραστής. 

“Ὑπερβὰς δ᾽ ὀλίγα, τούτοις πάλιν ἐπιφέρει λέγων" 
“ καταλιπὼν γὰρ ὁ λαμπρὸς οὗτος τὴν ἐκκλησίαν 
τοῦ θεοῦ, ἐν ἧ πιστεύσας κατηξιώθη τοῦ πρεσ- 
βυτερίου κατὰ χάριν τοῦ ἐπισκόπου τοῦ ἐπιθέντος 
αὐτῷ χεῖρα εἰς πρεσβυτερίου κλῆρον, ὃς διακωλυό- 
μενος ὑπὸ παντὸς τοῦ κλήρου, ἀλλὰ καὶ λαϊκῶν 
πολλῶν, ἐπεὶ μὴ ἐξὸν ἣν τὸν ἐν κλίνῃ διὰ νόσον 
περιχυθέντα, ὥσπερ καὶ οὗτος, εἰς κλῆρόν τινα 
γενέσθαι, ἠξίωσεν συγχωρηθῆναι αὐτῷ τοῦτον 
μόνον χειροτονῆσαι. 

Εἶτ᾽ ἄλλο τι τούτοις χείριστον προστίθησιν τῶν 
τοῦ ἀνδρὸς ἀτοπημάτων, λέγων: οὕτως “ποιήσας 
γὰρ τὰς προσφορὰς καὶ διανέμων ἑκάστῳ τὸ μέρος 
καὶ ἐπιδιδοὺς τοῦτο, ὀμνύειν ἀντὶ τοῦ εὐλογεῖν 
τοὺς ταλαιπώρους ἀνθρώπους ἀναγκάζει, κατέχων 
ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶ τὰς τοῦ λαβόντος καὶ μὴ 
ἀφιείς, ἔστ᾽ ἂν ὀμνύοντες εἴπωσιν ταῦτα (τοῖς γὰρ 
ἐκείνου χρήσομαι λόγοις)" “ ὄμοσόν μοι κατὰ τοῦ 
αἵματος καὶ τοῦ σώματος τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ μηδέποτέ με καταλιπεῖν καὶ ἐπιστρέψαι 
πρὸς Κορνήλιον. καὶ ὁ ἄθλιος ἄνθρωπος οὐ 

’ὔ, " ᾽ Ἁ ᾿ ε “-“ πρότερον γεύεται, εἰ μὴ πρότερον αὑτῷ κατ- 
αράσαιτο, καὶ ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν λαμβάνοντα τὸν 
᾿ἄρτον ἐκεῖνον τὸ ἀμήν, ᾿ οὐκ ἐπανήξω πρὸς ἸΚορ- 
νήλιον ᾿ λέγει. 

Καὶ μεθ᾽ ἕτερα πάλιν ταῦτά φησιν’ “ἤδη δὲ 
ἴσθι γεγυμνῶσθαι καὶ ἔρημον γεγονέναι, καταλιμ- 
πανόντων αὐτὸν καθ᾽ ἡμέραν ἑκάστην τῶν ἀδελφῶν 
καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἐπανερχομένων: ὃν καὶ 
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ΔΥΤΔῪ δα ἀεραγίθα ἴῃ Δηροσ. ΕῸΣ Πα βαϊᾷ ἐμαὶ Π6 
ΠΟ ἸΟΠΡῸΥ ψβηθα ἴο Ὀ6 ἃ ὈΥΘΒΌΥ ἑαυ, βἷποα ἢ6 νγᾶβ 
δθδιηοιγδα οὗ ἃ αἰ ογοπὲ ρῃΠ]Ποβορῆν. 

Ῥαβϑίπρ' ον δῦ ἃ ἔενν ὑπίηρβ, Πα ἀρίη δα 5 δ5 [Ό]Πονν : 
“ΤΟΥ θη {πὶ5 ΠΙαβίσουβ ρεύβοη ἀοβουίθα {ῃ6 
ΟΠυτοἢ οὔ αοάα, 'π νηΐ, θη Πα σατηα ἴο θα] ονο, μα 
γγὰ5 ἀθοιηθα ψουΐην οἵ {πε ργεβογἕεγαϊα ἐμῃγοιυρὴ ἐπα 
ἔανουν οὗ {πῸ Ὀίϑῃορ, ψῆο ἰαϊᾷ ἢῖβ παπᾶ οἱ ἢΐτα ἴο 
οοηξου ἐπαὺ οτάον (ππθεϊϊπρ' {Π6 ορροβίἐΐοῃ οὗ 41} {Π6 
ΟἸΕΥΡῪ 8ἃΠα τϑην ᾿ΔΥ ῬΘΥΒΟΠΒ5 85 γ76]]---ἴηοθ ὁὴ6 ΨῈΟ 
ἢδ5 γϑοαϊνϑα Ὀαρίϊβυα ὈῪ αἰιυβίομ ᾿ ὁ. ἢΐ5 θ6α ονΐηρ' 
ἴο 5: Κη θβ5, 85 Νοναῖιβ Πδα, τϊρηῦ ποὺ 6 ογδαϊπϑα ἴο 
8) οὐοΥ--- ἢ {ΠῸ τοαποϑὺ ὑπαῦ Πα 5Βμου]α θ6 δ]ονγεα 
ἴο ογαΐῃ ἐπῖ5 τηδη 8] οη 6)... .᾿ 

ΤΏδη Πα δα α5 βοπηθιῃΐηρ' εἾ56, ἐπ 6 νογϑὺ οὗ 411 {Π 6 
τη 5 Οἴβ ποθ 5, βαυΐηρ ὑΠπ5 : “ΕῸΥ ΨΏΘη Πα 85 τηδάθ 
πε οἴενίηρθβ, δπα 15 αἰβιυθανηρ το οοὴ ἢΠΐβ ρου ίοῃ," 
ἃ5 6 ρσἶνεβ ἴὑ [Ππῖο ὑπεῖῦ Πδπ45] ἢ οοιηρα]β {ῃ6 
νγεϊομθα Ῥούβομθ ἴο αὐΐευ ἂπ οἱ ἱπϑίθδα οὗ ἐπ6 
Ὀ]οβϑίηρ,, ἑακίηρ ἴῃ θούῃ Πὶθ Παπᾶβ ἔποβε οὗ Ὠΐτη ψῆο 
Πα γϑοαϊνεα, πα ποὺ Ἰδυςϊπρ σῸ ὉπΠῚ}]} ὑΠῈῪ ϑθδῦ 
βαυϊηρ ὑππι5 ([ὉΥ 1 5881} 86 Πΐβ νευῪ ψ ουα9) : ᾿ϑνγθδυ 
ἴο τηϑ ὈῪ {με ΒΙοοα «πᾶ Βοαγ οἴου 1, ογὰ «6505 ΟΠ γῖϑὺ 
ΠΟΡΟΙ ἴο ἔουβακα τὴ ἃπᾶ ἔστι ἴὸ (ΟΥ̓ ]ἶπι5.᾽ Απᾶ 
16. τηΐβουαῦ]α Ῥουβοη ἄοαθ ποὺ ἔαϑύθβ ὑπ} ἢς ἢγϑὺ 
6815 ἄοννηι ἃ οὔγ56 ἸΡΟῚ Βἰπι561}, ἃπα ᾿πϑιθδα οὗ βαγίπρ' 
ὑπ6 Αὐῆθῃ 85 Β6 γεοοῖνεϑ ἐπαὺ Ὀγθδᾶ, μ6 βαγϑβ, 1 ψὶ} 
ποῦ γαΐαση ἴο (ΟΥ̓ 6 1π|5.᾿ ἢ 

Απᾶ δον οὐπου γθπλδυῖκβ Π6 ἀρδῖη 58 Υ5 85 ΤΌ]]ΟΥΒ : 
“Βυὺ Κπονν ὑπαῦ πον Πα 85 θθοοῖὴδ θ816 δπα ἀδθβοϊαΐε, 
ἴου Ἐν εἸῪ ἅδὺ {πε Ὀγείθγεπ ἀσδβοσῦ Πΐπι ἃπα ρὸ ὕ8οκ 

1 2,6. ὈΥ Ῥουγίηρ' νγαΐθυ, ποῖ ὈῪ ἱπηπηθυβίοη. 
5. 4,96. οὗ με ϑ'δογαμηθηΐ. 
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Μωσῆς, ὁ μακάριος μάρτυς, ὁ παρ᾽ ἡμῖν ἔναγχος 
μαρτυρήσας καλήν τινα καὶ θαυμαστὴν μαρτυρίαν, 
ἔτι ὧν ἐν κόσμῳ, κατιδὼν αὐτοῦ τὴν θρασύτητα 
καὶ τὴν ἀπόνοιαν, ἀκοινώνητον ἐποίησεν σὺν τοῖς 
πέντε ̓ πρεσβυτέροις τοῖς ἅμα αὐτῷ ἀποσχίσασιν 
ἑαυτοὺς τῆς ἐκκλησίας." ϊ 

Καὶ ἐπὶ τέλει δὲ τῆς ἐπιστολῆς τῶν ἐπὶ τῆς 
“Ῥώμης παραγενομένων ἐπισκόπων τῆς τε τοῦ 
Νοουάτου κατεγνωκότων ἀβελτηρίας κατάλογον 
πεποίηται, ὁμοῦ τά τε ὀνόματα καὶ ἧς ὁ καθεῖς 
αὐτῶν προηγεῖτο παροικίας, ἐπισημαινόμενος, τῶν 
τε μὴ παραγενομένων μὲν ἐπὶ τῆς Ῥώμης, συνευ- 
οκησάντων δὲ διὰ γραμμάτων τῇ τῶν προειρη- 
μένων ψήφῳ τὰς προσηγορίας ὁμοῦ καὶ τὰς πόλεις, 
ὅθεν ἕκαστος ὁρμώμενος ἐπέστελλεν, μνημονεύει. 
ταῦτα μὲν ὁ Ἱζορνήλιος Φαβίῳ ᾿Αντιοχείας ἐπισκόπῳ 
δηλῶν ἔγραφεν. 
ΧΙΙΝ, Τῷ δ᾽ αὐτῷ τούτῳ Φαβίῳ, ὑποκατα- 

κλινομένῳ πως τῷ σχίσματι, καὶ Διονύσιος ὁ 
κατ᾽ ᾿Αλεξάνδρειαν ἐπιστείλας πολλά τε καὶ ἄλλα 
περὶ μετανοίας ἐν τοῖς πρὸς αὐτὸν γράμμασιν 
διελθὼν τῶν τε κατ᾽ ᾿Αλεξάνδρειαν ἔναγχος τότε 
μαρτυρησάντων τοὺς ἀγῶνας διιών, μετὰ τῆς 
ἄλλης ἱστορίας πρᾶγμά τι μεστὸν θαύματος 
ιηγεῖται, ὃ καὶ αὐτὸ ἀναγκαῖον τῇδε παραδοῦναι 

τῇ γραφῇ, οὕτως ἔχον: “ἕν δέ σοι τοῦτο παρά- 
δειγμα παρ᾽ ἡμῖν συμβεβηκὸς ἐκθήσομαι. ,Σερα- 
πίων τις ἣν παρ᾽ ἡμῖν, πιστὸς γέρων, ἀμέμπτως 
μὲν τὸν πολὺν διαβιώσας χρόνον, ἐν δὲ τῷ πειρασμῷ 
πεσών. οὗτος πολλάκις ἐδεῖτο, καὶ οὐδεὶς προσ- 
εἶχεν αὐτῷ: καὶ γὰρ ἐτεθύκει. ἐν νόσῳ δὲ γενό- 
μενος, τριῶν ἑξῆς ἡμερῶν ἄφωνος καὶ ᾿ἀναίσθητος 
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ἴο ὅπ Ομυτοῃ. Απᾶ Μοβεβ, ὑμαὺ Ὀ] ββϑα τηυῦυυ ψηῸ 
7υδὺ ποὺ ῬοΐῈ ἃ σΟΟΑΪΥ ἃπα τηδυνθ]]ουβ ὑαβ Ω ΟΩΥ 
Ἁτηοηρϑῦ π5, Ὑγ ἢ 116 ἢ νγᾶβ 5.1] ἴῃ ὑπ νγου]ά, ροσοοίνίηρ' 
Πΐ5 ἴπβδηθ ΔΥΤΌΡΔΠΟΘ, ὈΙΌΪ 6 οἵ οφοτησηπηΐοι τὶ τ τη 
δηα ψ τ {ῃς ἔνε ργεβογίθυβ 80, δοηρ' ψ ἢ Πίτη, μαὰ 
βϑραγαϊβα ἐποηιβοῖνοβ τόσα ἐπα ΟΠατ ἢ. 
Απα δὖ {πε οἷοβε οὗ ἐπε Ἰεύξου ἢ μδ5 τηδᾶβδ ἃ οαἴα- 

ἰοριιβ οὔ {πε Ὀίββορϑβ ργεβεπὺ αὖ οτὴθ ψηο οοπάειηπηο 
ὉΠ6 βἰαρίαϊεν οἵ Νοναῦΐαβ, ἱπάϊοαϊηρ αὖ ὁποα οὶ 
ἘΠ6ῖ Πδᾶτη65. πα ὑῃ6 πάτα οὗὨ ἔπ δουωγη πη! Υ ΟΥΟΥ 
ΠΟ Θδο ἢ οὴς ργεβί θᾶ ; ἀπά οὗἉ ὑποβαὲ ψῆο σεῦ 
ποῦ ργδβθηΐ, ἱπαθθά, αὖ βουηθ, θυ ψηο βἰρηῆθβα ἴῃ 
ΥΙ σ᾽ ΤΠ ΘΙ ἀββθηῦ ἴο ἐπ Ἰπαροτιηθηὶ οἵ {Π6 δἰογεβαία, 
Βα τηθηξίομβ ἢ 6 πᾶηη65 Δη4, 85 νγ6}}, ὑπ6 οἷν ΒΟΥ 6 
680} Ἰϊνεα δηά ἔτομι νη ἢ Ἔϑοὴ τοῖο. ΤΗΐβ ἰ5 τ μαΐ 
(ΟΣ 6] 15 πυγοῦα ἕου 1Π6 Ἰηξουτηδίίοη οἵ Εδθίπβ, Ρίβμορ 
οἵ Απείοοῇ. 

ΧΙΙ͂Ν. Βαυλ ἴο {πὶ58 βϑαῖὴθ Εδθίυβ, θη Π6 νγὰϑ5 
᾿ποηΐηρ βουλθυηαὺ ἑονγαυ 8. ἐπ 6 βοῃῖβπι, ΠΙοηγϑἰτ5 
δῖ5ο, ἢδ οὗ ΑἸεχαπάτσία, ψσοίε, τη δ ΚΊηρ' την ΟὐΠΟΥ τα- 
ΤΊΔΙΚα ψΙ γϑέεσθπος ἐο ταρθηΐδησα ἴῃ ἢἰς Ἰεὐΐου ἴοὸ 
ἢΐτη, ἃπᾶ ἀεβουϊθίηρ ὑπῸ σοπῆϊοϊβ οὐ ἔποβὲ Ἰαΐοὶν 
τηδυῦγγθα αὖ ΑἸοχαπανία. [ἢ {Π6 οουγβα οὗ ἢΐϊβ παυγὰ- 
ἔνα δ {6115 ἃ οουΐαίη δϑιοηἰβηϊηρ ἰα16, πῃ οἢ τητϑὲ 
πΘϑα5 θ6 μΒαπαβά ἄονῃ ἰπ ἐπΐ5 υγουῖς. [ὐ 15 85 ἔ ]Π]ον8 : 
“Βαὺ {Π18. ὁπῈ βχϑιηρὶα ἐμαῦ Βαρρεπθα διποηρδὺ α5 
1 5Π4}1] 86εὺ ἔουθῃ ἴον {πθθ. ὙΠετε νγὰθ ἃ οογξαΐη 
Βογαρίοι. διηοηρδὺ τ8, 8π ΟΪα τηδῃ πᾶ ἃ θε]θνου, 
ὙΠΟ ᾿νε Ὀ] ΔΙΆ 6] 655} ἔῸὺυ ἃ Ἰοηρ' {ἶϊπηθ, θαΐ ἴῃ ἐπε ἐσ] 
6}. ΤΗΐβ τηδη οὔεθηταθϑ θεβουρηῦ [ἀΡβο]αὐϊοπ], ἀπ 
ΠΟ 9η6 ραἰα ΐτη μεθ. Τὸν ἱπάθεα ἢδ Πα βδουϊοοά, 
Απα, ἔλΠΠηρ᾽ 5[οῖκς, μ6 οοπεϊπηπθα ἔου ἰῆγθα βαοοθϑϑῖνο 
ἀδγβ Βρθθοῦ]θββ πα ποοηβοίουβ ; θα οἡ ἐπα ἔουστῃ 

12ὅ 
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διετέλεσεν, βραχὺ δὲ ἀνασφήλας τῇ τετάρτῃ προσ- 3 
εκαλέσατο τὸν θυγατριδοῦν, καὶ ᾿ μέχρι με τίνος ᾿ 
φησίν “ὦ τέκνον, κατέχετε; δέομαι, σπεύσατε, 
καὶ με θᾶττον ἀπολύσατε, τῶν πρεσβυτέρων μοί 
τινα κάλεσον. καὶ ταῦτα εἰπών, πάλιν ἦν ἄφωνος. 4 
ἔδραμεν ὁ παῖς ἐπὶ τὸν πρεσβύτερον: νὺξ δὲ ἦν, 
κἀκεῖνος ἠσθένει. ἀφικέσθαι μὲν οὐκ ἐδυνήθη, 
ἐντολῆς δὲ ὑπ᾽ ἐμοῦ δεδομένης τοὺς ἀπαλλαττο- 
μένους τοῦ βίου, εἰ δέοιντο, καὶ μάλιστα εἰ καὶ 
πρότερον ἱκετεύσαντες τύχοιεν, ἀφίεσθαι, ἵν᾽ εὐ- 
ἔλπιδες ἀπαλλάττωνται, βραχὺ τῆς εὐχαριστίας 
ἔδωκεν τῷ παιδαρίῳ, ἀποβρέξαι κελεύσας καὶ τῷ 
πρεσβύτῃ κατὰ τοῦ στόματος ἐπιστάξαι. ἐπανῆκεν ὅ 
ὃ παῖς φέρων, ἐγγύς τε γενομένου, πρὶν εἰσελθεῖν, 
ἀνενέγκας πάλιν ὁ Σεραπίων ᾿ ἧκες ᾿ ἔφη ᾿ τέκνον; 
καὶ ὁ μὲν πρεσβύτερος ἐλθεῖν οὐκ ἠδυνήθη, σὺ 
δὲ ποίησον ταχέως τὸ προσταχθὲν καὶ ἀπάλλαττέ 
με. ἀπέβρεξεν ὁ παῖς καὶ ἅμα τε ἐνέχεεν τῷ 
στόματι καὶ μικρὸν ἐκεῖνος καταβροχθίσας εὐθέως 
ἀπέδωκεν τὸ πνεῦμα. ἄρ᾽ οὐκ ἐναργῶς διετηρήθη 6 
καὶ παρέμεινεν, ἕως λυθῇ καὶ τῆς ἁμαρτίας ἐξαλει- 
φθείσης ἐπὶ πολλοῖς οἷς ἔπραξεν καλοῖς ὁμολογη- 
θῆναι δυνηθῇ; ᾿ 
ΧΙ. Ταῦτα ὁ Διονύσιος. ἴδωμεν δ᾽ ὁ αὐτὸς 1 

ὁποῖα καὶ τῷ Νοουάτῳ διεχάραξεν, ταράττοντι 
, Ἁ « ’, 3 ’ » ᾿Ὶ τηνικάδε τὴν Ῥωμαίων ἀδελφότητα: ἐπειδὴ οὖν 

τῆς ἀποστασίας καὶ τοῦ σχίσματος πρόφασιν 
ἐποιεῖτο τῶν ἀδελφῶν τινας, ὡς δὴ πρὸς αὐτῶν 
ἐπὶ τοῦτ᾽ ἐλθεῖν ἐκβεβιασμένος, ὅρα τίνα τρόπον 
αὐτῷ γράφει: “(Διονύσιος Νοουατιανῷ ἀδελφῷ 

1. ΤῊ 5 γγὰϑ8 ἄοηθ ἴῃ ἐπ 5ίοῖς τη 5 πουβε, ΤῊ “ἘΠΟΠανίϑὶ ̓ἢ 
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 ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΥἹ. χιιν. 8---χῖν. 1 

Β6 γ]]Πδ ἃ 11{{16, ἀπ ΤΠ ηρ' Ηΐ5 σταπάβθομ ἴο Βΐτα, ῃ6 
 Βαϊα : ̓ Ηον Ἰοπρ, τὴν οὨ1]α, ἀο γε πο] τὴς ὕδοῖκ Ὁ 
 Ηδαβῖδ γε, 1 ρίαν, πᾷ ρυδηΐ τὴθ ἃ ΒρΡΘΘαῪ το]θδβα :; 
ἀο ἴδμοῖι βυσησηοη τὴθ οὴ6 οὗ ἐπ6 ργεϑρυίουβ. Απα 
Βανίπρο' αἰαὶ {πῖ|5 Πα ἀραίΐῃ θθοδῖὴθ βρβθοῆ]εθθ. ὙΠῸ 
ῬΟΥ τῶπ ἴον {π6 ργεβργίθευ. Βαυὺ ἰδ νγὰβ πῖρῃξ, δπᾶ 6 
Ὑγ85. ὍΠΥ}611] Δ πα οου]α ποὺ οοῖηθ. Ὑεὺ βἴποε 1 παὰ 
δίνη Δῃ οὐδυ ὑπαὺ ποθ πο ψγεσα ἀδραγείηρ {Πϊ5 
1ξ8, 16 Ὁπϑν θεβουρμὲ ἰδ, Δηα Θβρθοῖδ!ν 1Ὁ ὑπο ν Πδα 
τηδᾶβ βιρρ]οαϊΐοι. Ὀεΐογθ, 5ῃου]α θὲ ἀρβοϊνϑά, ὑπαῖ 
ἐπεγ ταϊρσηὺ ἀδρατὺ ἴῃ Πορθ, ῃβ σᾶνβ {πε {{{||6 ῬΟῪ ἃ 
8118.}} ρογεϊοι οὗ [ῃ6 δυομαγίςυ, δἰ Δαϊηρ Ηΐτη βοδὰκ 1ὐ 
Δηα Ἰοὺ 1 4}} ἴῃ ἀτοὸρβ ἄονῃ ἱπῖο πε οἱα τηδη᾿ 5 τηουΐῃ. 
Βδοὶς οαπλα ἐπα Ῥου σψἱτῃ δ, ἀπᾷ θη 6 νγᾶβ ΠΘΔΥ, 
Ὀεδίογε ἢ επἰουθά, ϑογδρίοη τονὶνεα δραΐῃ δηά ϑβαΐα, 
᾿Ηδβὺ μοι οοσλθ, Ομ] ἢ ΤῊΣ ργεβρυίου οου]Ἱᾶ ποὺ 
οομηθ, θὰ ἀο που αυϊοκὶνγ ννμᾶὺ ἢῈ Ραᾶβ ἔπεα, δπὰ 
Ἰεῦ τὴβ ἀδβραγὶ. Τῆς ῬοΥ βοδκϑᾶ 11 δπᾶ δὖ {π6 βᾶτηθ 
ἀἴπηθ ρουγοα ἰὉ ἰπΐο ἢΐβ τηοὰυΐῃ, ἀπ ἤθη Π6 πὰ 
Βυ Δ] ον α ἃ 1 116 Πα οἰγαϊρ να σᾶνα ρ ἐπα οΠοϑί. 
γγ 88 1ὖ ποὺ ρ]αίπ ὑἐπαῦ 6 νγὰβ ργεβουνϑᾶ δηά γετηδϊηθα 
πη} ἢ ορίαϊπθα τϑ]θαβθ, ὑπαὶ, ψἱτἢ Ηΐ5 βἷα Ὀ]οιϊεα 
οὐ, Π6 τηὶρῃϊ ΡῈ δοκπον]εάρεα ἔου 81}} ἔπε ροοά ἀβϑᾶβ 
ἢ Παά ἄοπο ἢ 
ΧΙ βθο 15 ἐπε δοοουηὺ οἵ Ὠ᾽οηγϑίαβ. Βαΐ Ἰοὺ 

15 566 {ῃε Κἰπά οὗ Ἰεϊξεν ἐμαὺ ἐῃ 8 βᾶτθ ρεύβοῃ ψσοῖθ 
αἶ5ϑο ἴο Νοναῖιιβ,") ψγῇο νγὰβ ἔῃθη αἰβλυγθίηρ ὑπ 6 Βουηδῃ 
το μευ μοοά. ϑἴποθ, Πθη, μα ραὺ ἔουγαγα βουηα οἵ ὑπ 

Ῥγδίἤγοη ἃ5 8 θχοῦβα ἴον ἢϊ5 ἀοίδοιϊίοη πα βοῃίβση, 
85 Πανίηρ' θ6 6 οοΙηρ 6 ]]6 4 Ὀγ ὑμθιὰ ἴο ργυοοθϑά ἴο {Π18 
Ἰδηρίῃ, 566 μον Π᾿οπγϑίαβ τυῖδθβ ἴο Πΐτη : “ΙΟΠΥ 5118 

τητιβὲ ἐμπουθίοσο μᾶγα θθθη βοαϊκεα ἴῃ νγαΐθυ, Οὐ πποοπβθογαιθα 
Ὑγ1Π6---ἃ γΕΙῪ ΘΑΥν ἰπβίαπος οὗ σοιημηπίοη πη οη6 Κἰπᾶ, 

3. 866 ποῖδβ οἡ 48. 1. 
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χαίρειν. εἰ ἄκων, ὡς φής, ἤχθης, δείξεις ἀνα- 
χωρήσας ἑκών. ἔδει μὲν γὰρ καὶ πᾶν ὅτι οὖν 
παθεῖν ὑπὲρ τοῦ μὴ διακόψαι τὴν ἐκκλησίαν τοῦ 
θεοῦ, καὶ ἦν οὐκ ἀδοξοτέρα τῆς ἕνεκεν τοῦ “μὴ 
εἰδωλολατρῆσαι γινομένης ἡ ἕνεκεν τοῦ μὴ σχίσαι 
μαρτυρία, κατ᾽ ἐμὲ δὲ καὶ μείζων. ἐκεῖ μὲν γὰρ 
ὑπὲρ μιᾶς τις τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, ἐνταῦθα δὲ ὑπὲρ 
ὅλης τῆς ἐκκλησίας μαρτυρεῖ. καὶ νῦν δὲ εἰ 
πείσαις ἢ βιάσαιο τοὺς ἀδελφοὺς εἰς ὁμόνοιαν 
ἐλθεῖν, μεῖζον ἔσται σοι τοῦ σφάλματος τὸ κατ- 
ὄρθωμα, καὶ τὸ μὲν οὐ λογισθήσεται, τὸ δὲ ἐπ- 
αινεθήσεται. εἰ δὲ ἀπειθούντων ἀδυνατοίης, σῴζων 
σῷζε τὴν σεαυτοῦ “ψυχήν. ἐρρῶσθαί σε, ἐχόμενον 
τῆς εἰρήνης ἐν κυρίῳ, εὔχομαι. 

ΧΙΥῚΙ. Ταῦτα καὶ πρὸς τὸν Νοουάτον' γράφει 1 
δὲ καὶ τοῖς κατ᾽ Αἴγυπτον ἐπιστολὴν περὶ μετανοίας 
ἐν ἣ τὰ δόξαντα αὐτῷ περὶ τῶν ὑποπεπτωκότων 
παρατέθειται, τάξεις παραπτωμάτων διαγράψας. 
καὶ πρὸς Κόλωνα (τῆς Ἑρμουπολιτῶν δὲ παροικίας 2 
ἐπίσκοπος ἦν οὗτος) ἰδία τις περὶ μετανοίας αὐτοῦ 
φέρεται γραφὴ καὶ ἄλλη ἐπιστρεπτικὴ πρὸς τὸ 
κατ᾽ Αλεξάνδρειαν αὐτοῦ ποίμνιον. ἐν τούτοις 
ἐστὶν καὶ ἡ περὶ “μαρτυρίου πρὸς τὸν ᾿Ωριγένην 
γραφεῖσα. καὶ τοῖς κατὰ Λαοδίκειαν ἀδελφοῖς, 
ὧν προΐστατο Θηλυμίδρης ἐπίσκοπος, καὶ τοῖς 
κατὰ ᾿Αρμενίαν ὡσαύτως περὶ μετανοίας ἐπι- 
στέλλει, ὧ ὧν ἐπεσκόπευεν Μερουζάνης. πρὸς ἅπασι 8 
τούτοις καὶ Κορνηλίῳ τῷ κατὰ “Ῥώμην γράφει, 
δεξάμενος. αὐτοῦ τὴν κατὰ τοῦ Νοουάτου ἐπι- 
στολήν, ᾧ καὶ σημαίνει δηλῶν ἑαυτὸν παρα- 
κεκλῆσθαι ὑπό τε Ἑλένου τοῦ ἐν Ταρσῷ τῆς 
Κιλικίας ἐπισκόπου καὶ τῶν λοιπῶν τῶν σὺν αὐτῷ ' 
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 ΕΟΟΙΕΒΙΑΒΤΊΙΟΑΙ, ΗἸΙΘΤΟΕῪΥ, ΥἹ. χην. 1---χῆνι. 8 

ἴο Νοναίίαπιβ ᾿ ἃ Ὀγούμον, σγθοιύίηρ, [1 ἔπου νγαϑὺ 1εἃ 
ΟΠ ὉΏΥΙΠἸ ΠΡῚγ, 85 που βαγαβὺ, που 1] ρτονα ἰὉ ΌῪ 
σου τϊηρ' ψ]ΠΠ]ΠρῚν. ἘῸΥ ἃ τηδη οπρὩῦ ἴο Βα ον δηγυηρο 
δια Ἔνευυπίηρ' γαῦμον ἔμδη αἰνίάα ἐῃ6 Ομυτοι οὗ αοα, 
δηα ἰδ γουα ποὺ 1685 ρ]ουίοιιβ ἴο ἱποὺν τηδγίγγάοσῃ ἴο 
ἃνοἱα 5Βοῃίβυη ἴῃ 8η ἴο ἀνοίᾳ ἰ4ο] αἰγυ, πᾶν, ἴῃ τὰν ορί πίοῃ 
1 ΤΕΥ τηοῈ 80. ΕῸΣ ἴῃ {Π6 ὁοπ6 οᾶβθ8 ἃ τῆϑῃ ἰ5 8 
ΤΑ ΥΡΥΥ ἴον ὑΠ6 βακα οὗ Πἰβ οὐσῃι β'πρ]6 βοὰ], θαῦ ἴῃ ὑπ 6 
οὔμον ἔου ἐπε β8κα οἵ με ψῇοὶα Ομυσοῃ. Απα 1 πο 
γγεῦῦ Ἔνθ ΠΟΥ͂ ἴο Ῥϑύβαϑαβ ΟΥ̓ΘΟΙΊΡ6Ι π6 Ὀγείγθη 
ἴο οοὴθ ἴο ὁΠ6 τηϊηα, [ΠΥ ὙΘΟΟΥΘΥῪ ΜΠ 6 συθαῦον 
ὕμδη ἐμ [41], ἀπ [Π6 οπθ ψ1}} ποὺ θ6 τεοϊκοπϑα, ννῃ1]6 
1Π6 οὐμοι ψ1}} θ6 ρῥγαῖϊβεα. Βαΐ 186 {Π6ὺ ονϑὺ {πμ66 ποὺ, 
δπα ἔμπου Παβϑὺ πὸ ρουνοῦ, ΒΥ 8}} τη θϑηβ βᾶνα ὑπίπε οὐνῃ 
50]. 1 ρυὰν ὑπαῦ ποι τηαυοθϑὺ ἔδυ νγ6}} ἀπ οἰδαᾶνα 
ἴο Ρεϑδοα ἴῃ ἐμ Τοσὰ. 
ΧΙῚ. ΤῊ αἰθϑο μα στοῖα ἴο Νοναΐιιϑ. Απα Πα 

νγγοῦθ αἶβο ἴο ἐπε Εσγρίϊαπβ ἃ Ἰεϊζεσ Ομ Βαρθηΐδηοα, 
ἴῃ νγῃῖοἢ Πα Πᾶ5 βεὺ ἔουτῃ ἢΐ5 ορί πίοηβ σὶτῃ τθευθποθ 
ἴο ὕΠοββ ψγῆο Πα [8116 πη, οὐ πΐπρ ἄθρυθθβ οὗ ἔι]Πγ 68. 
Απα ἴο (οἷοι (μὨ6 νγὰβ Ὀίβῃορ οἵ ἔπε σοτησαπηϊευ οὗ {Π6 
Ἡδυτηορο 85) ἃ Ρο ΒΟ η Δ] ἰο του οὗ Πἷ5 15 αχίαπῦ Οἡ 
Βερεπΐδηοθ, πα Δποῦμου ἴῃ ἐπ6 παΐασα οὗ ἃ γσερυκα 
ἴο Πὶ5 ἤοοϊκ αὖ ΑἸεχαπάσγία. Ατηοηρ ἔπ6856 ὑμουα 5 αἶβοὸ 
πε Ἰεύζον τυ ξΐεῃ ἴο Οτίρεπ Ομ Ματγέγγαουα ; ἀπά ἴο 
ἐπε Ὀγαίθγθη δ Τδοάϊοθα οὐοῦ ποὰ ΤΟΙ τ ἀγ65 
ΡΥδϑίαθα 85 Ὀίβῃορ ; πᾶ θὲ ψτοῖΐβ ἴο ἔποβε ἴῃ 
Αὐτηθηΐα, κα υνῖβα Οη Βεαρεπΐδηοθ, ῃοβα Ὀῖβῃορ νγᾶ5 
Μεγυζαηθθ. [Ι͂ἢ δααϊζίομ ἴο 411 {πεβ86 ἢθ στοῦ ἃ]5ο 
ἴο (οΥπο 5 οὗ ἤοτηθ, ἤθη Πα τεοοϊνεα ἢἰβ Ἰούϊευ 
ἃραϊηδὺ Νοναῖιβ, ἴῃ ννῃΐοἢ 150 μ6 οἰθαυν ἱπαϊοσαῦεϑ 
ἐῃαῦ ἢδ Βαὰ θεβὴ ἰηνί θα ᾿γ Ηδε]θπιιβ, Ὀίβμορ δὐ Ταῦβυβ 
ἴη ΟἸΙοῖα, δπα ἐπε τεϑὺ οὔ π6 Ὀίβϑῃορ υἱῦῃ Πΐμα, 

1 966 ποίδ οἡ 438. 1. 
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Φιρμιλιανοῦ τε τοῦ ἐν Καππαδοκίᾳ καὶ τοῦ κατὰ 
Παλαιστίνην Θεοκτίστου, ὡς ἂν ἐπὶ τὴν σύνοδον 
ἀπαντήσοι τὴν κατὰ ᾿Αντιόχειαν, ἔνθα τοῦ Νοουά- 

Α 

του κρατύνειν τινὲς ἐνεχείρουν τὸ σχίσμα. πρὸς 
τούτοις ἐπιστέλλει μηνυθῆναι αὐτῷ Φάβιον μὲν 
κεκοιμῆσθαι, Δημητριανὸν δὲ διάδοχον ἐκείνου τῆς 
κατ᾽ ᾿Αντιόχειαν ἐπισκοπῆς καθεστάναι: γράφει 
δὲ καὶ περὶ τοῦ ἐν ἱἹεροσολύμοις αὐτοῖς ῥήμασιν 

͵ὔ δ΄ 06 Α ᾿Ὶ ὔὕ 3 ,ὔ ΕῚ 

φάσκων" “ὁ μὲν γὰρ θαυμάσιος ᾿Αλέξανδρος ἐν 
φρουρᾷ γενόμενος, μακαρίως ἀνεπαύσατο. 

ἧς ταύτῃ καὶ ἑτέρα τις ἐπιστολὴ τοῖς ἐν Ῥώμῃ 
τοῦ Διονυσίου φέρεται διακονικὴ διὰ “Ἱππολύτου" 
τοῖς αὐτοῖς δὲ ἄλλην περὶ εἰρήνης διατυποῦται, 

Α ς ͵ὔ Α ,ὔ ᾿ ὰ ͵7ὔ ᾿, καὶ ὡσαύτως περὶ μετανοίας, καὶ αὖ πάλιν ἄλλην 
τοῖς ἐκεῖσε ὁμολογηταῖς, ἔτι τῇ τοῦ Νοουάτου 
συμφερομένοις γνώμῃ: τοῖς δὲ αὐτοῖς τούτοις 
ἑτέρας δύο, μεταθεμένοις ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν, 
» ᾽ὔ Ἁ » Α ’ὔ ς ,ὔ Α 

ἐπιστέλλει. καὶ ἄλλοις δὲ πλείοσιν ὁμοίως διὰ 
γραμμάτων ὁμιλήσας, ποικίλας τοῖς ἔτι νῦν 

Ἁ - 

σπουδὴν περὶ τοὺς λόγους αὐτοῦ ποιουμένοις 
καταλέλοιπεν ὠφελείας. 

1 ΤΠ τηθδηΐηρ' οἵ διακονική ἰδ τιποουίαϊπ, Ῥογῆαρ5. Ατοὶ- 
ὈΙσΠοΡ Βθηβοπ᾿ 8 τ παθυϊηρ', “ ΒΟΥ ν 6816," 8 ἐπα θδϑὲ οὗ τπδηΥ 
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μδιηοἷν ΕἾΤΑ] δη ἴῃ (δρρδάοοϊα πα ΤἬβοοι βἴαβ ἴῃ 
 Ῥαϊοϑεϊηθ, ἴο αἰζεπα ἐπῈ βυποά αὖ Απέϊοοῃ, ποτα 
οογίαίη γε αὐξοτηρ ϊηρ' ο βιγθεησίῃθη ἐπ 5οῃϊβηη οὗ 
Νοναΐιβ. Μουύδθονου 6 ψυυϊζθβ ἐμαὺ 6 δᾶ τϑοεϊνϑα 
ἱηξουτηδίϊοη ὑμαὺ Εδθῖαβ Πα {8116 4516 6 ρ, δᾶ ἐμαὶ 
Τδηχο γίδη νγὰβ Δρροϊηϊεα ἢ15 βιιοο βϑοῦ ἴῃ {π6 δρίβοο- 
Ραΐε οὗ Απέίϊοοῃ. Απα ἢδ νυῖζεβ αἷθοὸ νυ ἢ το ίεγεησοα 
ἴο με Ὀίβῃορ οὗ 6ϑγυβα]θπι, βαγίηρ ἴῃ ὑμθθ6. ΨΘΥῪ 
γγοΥ5 : “ἘῸΥ ΑἸΘχδπάου, ὑΠπαῦ τγοπα οΥ Ὁ] τηδη, Ὀαΐηρ 
Ῥαΐ ἴῃ ρῥυΐίβοῃ, Παρρ ΠΥ δηϊεγθα ἱπῖο Ηἷβ γοϑὺ."ἢ 

Νεχὺ ἴο {ἐπὶ ὑποῦθ ἰθ αἷθδϑο δῃοίμου οχίδηΐ, 8 
“ ἀἰδοοηίςο ᾿᾽1 Ἰεύξου οὗ ᾿ϊοηγβίιβ ἴο ὑπο ἱπ Βοῖηθ 
πγουρῃ Ηἱρροϊγίαβ. Τὸ {π6 βϑᾶπιθ ρεορὶβ με οοϊὰ- 
Ῥοββᾶ δμποίμου Ἰεϊζεῦ Ομ Ῥεβᾶοθ, δῃηᾶ ᾿ἰκουῖθε Οἡ 
Βερεοπηΐδμποθ, πα ἀραῖίη δποῦμευ ἕο πΠ6 οοη θϑβουθ 
ἔῃεγθ ψγἘ1]6 ἐπον σευ 501}} ἴῃ ἀρυθαπηαπὺ τ ἐῃ6 
ορίπίοι οὗ Νοναῖιβ. Απα ἴο {π686 βᾶπι6 Ῥθύβοῃβ 6 
ψτοΐθ ὑνγο τοῦθ, δέευ ὑποῪ Πδά τεΐυσπθα ἴο ἐπα 

ΟΟΒυτοῆ. Απᾶ ἴῃ ἢΐβ δοπιπιηϊοδίίοηβ τυ} ΤΩΔΗΥ͂ 
οἴποιβ, Πκαυσίβα γ 1οἰζον, ἢ6 Πδ5 εν ΒΘ ῃϊπα ἃ ναυῖθα 
ΒΟοΌΧΟΘ οὗ ργοῆὺ ἴο ὑῃοβα γγῆο 511}} ἴο {15 ἀδὺ βεῦ βίου 
ὈΥ ἢΐ5 νυϊτηρβ. 

δῖιθββεβ. Ηἱἰρροϊγίιιβ, γῆο 5θεῖηβϑ ἴο πᾶνα θθθη {μ6 ὈθατοῚ οὗ 
ἴδε Ἰεἰΐοσ, οδπποὺ Ὀ6 ἰαοπεϊῆςξα. 
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ΓῚ 

ΝΝῚ ΟἽ ΚΠ] 

ν᾿ 

Τάδε καὶ ἡ ἑβδόμη περιέχει βίβλος τῆς 
3 “- ε , Ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας 

Περὶ τῆς Δεκίου καὶ Γάλλου κακοτροπίας. 
Οἱ κατὰ τούσδε Ῥωμαίων ἐπίσκοποι. 

“ ᾿ Ψ . 3 ΤΉ ἌΡ 
Ὅπως Κυπριανὸὲὸ ἅμα τοῖς κατ᾽ αὐτὸν 
ἐπισκόποις τοὺς ἐξ αἱρετικῆς πλάνης ἐπι- 
στρέφοντας λουτρῷ δεῖν καθαίρειν πρῶτος 
ἐδογμάτισεν. 

« ΄ " ΄ δ ΝΖ Οπόσας περὶ τούτου Διονύσιος συνέταξεν 
ἐπιστολάς. 

᾿" “Ὀ Ἁ Α ᾿ ΦΥ͂ Περὶ τῆς μετὰ τὸν διωγμὸν εἰρήνης. 
Α “- Α Ψ πος Περὶ τῆς κατὰ Σαβέλλιον αἱρέσεως. 

Περὶ τῆς τῶν αἱρετικῶν παμμιάρου πλάνης 
καὶ τῆς θεοπόμπου ὁράσεως Διονυσίου οὗ 
τε παρείληφεν ἐκκλησιαστικοῦ κανόνος. 
Περὶ τῆς κατὰ Νοουάτον ἑτεροδοξίας. 
Περὶ τοῦ τῶν αἱρετικῶν ἀθέου βαπτίσματος. 
Περὶ Οὐαλεριανοῦ καὶ τοῦ κατ᾽ αὐτὸν 
διωγμοῦ. 

" - ’, , " - 3 

Περὶ τῶν τότε Διονυσίῳ καὶ τοῖς κατ᾽ 
Αἴὔγυπτον συμβάντων. 



ΓΟΟΝΤΕΝΤΘ ΟΕ ΒΟΟΚ ΓΧΥ1 

116 ϑευοηέϊ Βοοῖ 97) ἐδιο Ἐπ οοἰοδιαδίϊοαϊ Ηϊδίογῳ 

οοπέαϊηδ ἐλ Γοϊϊογοΐηρ᾽ : 

ΤΙ, Οπ {Πδ6 εν]] αἰβροβί ίοη οἵ Π δοῖα5 ἀπ 8115. 

11. ΤῊ ὈΙβῃορβ οἵ Βουμδ ἴῃ ἐμεὶν ἄδυ. 

ΠῚ. ον Ογρείΐδη, δἰοπρ τἱτἢ ἐπα Ὀίϑηορ5 οα 
Π15 5146, νγὰβ ὑΠ6 ἢγϑὺ ἴο Πμο] {πε ορίἰπίοῃ 

ὑπαῦ ὑποβ8 ψῃο ψγοσα ὑασηΐηρ' ἔγοσα Ποσουϊ- 
οδ] Θυσοὺ οαρηΐ ἴο θ6 οἸθδηβθα Ὀγ Ῥαρ(ΐϑυη. 

ΙΝ. Ηον ταδην ἰοὐξευβ ΠΙοηγϑίαθ οομηροβϑα οἢ 
15 βι ] οὗ. 

ν. Οχ ἐπε ρεδοα δέξου {πε ρευββουζίοῃ. 

ΥἹΙ. Οπ ἐπε Βούδβυ οὗ βδθ}]]ῖυ5. 

ὙΠ. Οπ {με δρογηῖπηδθ]α οὐτοῦ οὔ ἢ 6 μογοίϊοβ ἀπά 
της Οοἀ-βεπηῦ νἱϑίοη οἵ ̓ οηγϑίαβ, δηα {Π6 
ταΪα οὔ πε ΟΠ ΌτΟς ΠΟ ἢς Πδα γϑοεϊνεά. 

ΨΠΠΙ. Οἱ ἐπε πείξεγοάοχυ οὗ Νοναΐαϑ. 

ΙΧ. Οπ {π6 πῃροα]ν Ὀαρυϊϑτα οὗ ἐπε μογϑιϊοβ. 

Χ. Ο γαἰουίδη δηαᾶ {πε ρευββουϊίοη ἴῃ ἢΐβ ἄδυ. 

ΧΙ, Οπ με {πίπρβ ὑπᾶῦ ποθὴ Πᾶρρεπααᾶ ἴἰο 
Ποηγδβίαβ δηα ὑποβα ἴῃ Ἐργρύ. 
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ΙΒ Περὶ τῶν ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης 
ο΄ μαρτυρησάντων. 
1 Περὶ τῆς κατὰ Γαλλιῆνον εἰρήνης. 
ΙΔ Οἱὲ κατ᾽ ἐκεῖνο συνηκμακότες ἐπίσκοποι. 
ΙΕ Ὅπως κατὰ Καισάρειαν Μαρῖνος ἐμαρ- 

τύρησεν. 
Ις. Ἢ κατὰ ᾿Αστύριον ἱστορία. 
ΙΖ Περὶ τῶν κατὰ Πανεάδα σημείων τῆς τοῦ 
ο΄ σωτῆρος ἡμῶν μεγαλουργίας. 
Η Περὶ τοῦ θρόνου ᾿Ιακώβου. 
[ΙΘ Περὶ τῶν ἑορταστικῶν Διονυσίου ἐπιστολῶν, 

ἔνθα καὶ περὶ τοῦ πάσχα κανονίζει. 
Κὶ Περὶ τῶν ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ συμβάντων. 
ΚΑ Περὶ τῆς ἐπισκηψάσης νόσου. 
ΚΒ Περὶ τῆς Γαλλιήνου βασιλείας. 
ΚΙ Περὶ Νέπωτος καὶ τοῦ κατ᾽ αὐτὸν σχίσματος. 
ΚΔ Περὲ τῆς ᾿Ιωάννου ἀποκαλύψεως. 
ΚΕ Περὶ τῶν ἐπιστολῶν Διονυσίου. 
κι Περὶ Παύλου τοῦ Σαμοσατέως καὶ τῆς ἐν 

᾿Αντιοχείᾳ συστάσης ὑπ᾽ αὐτοῦ αἱρέσεως. 
ΚΖ Περὶ τῶν τότε γνωριζομένων διαφανῶν 

ἐπισκόπων. 
Ἡ Ὅπως ὃ Παῦλος ἀπελεγχθεὶς ἐξεκηρύχθη. 

ΚΘ Περὶ τῆς τῶν Μανιχαίων ἑτεροδόξου δια- 
στροφῆς ἄρτι τότε ἀρξαμένης. 

ΔΛ Περὶ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς αὐτοὺς διαπρεψάντων 
ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν τίνες τε αὐτῶν 
μέχρι τῆς τῶν ἐκκλησιῶν πολιορκίας δὲ- 
έμειναν. 
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 ἘΟΟΙΕΒΙΑΞΤΙΟΑΙ, ΗἸΙΘΒΤΟΒΎΥ, ΝἼ1. ΟΟΝΤΕΝΤΘ 

ΧΙ]. 

ΧΧ, 
ΧΧΙ. 
ΧΧΙ͂. 
ΧΧΠΙ. 
ΧΧΙΝ. 
ΧΧΝ. 

ΧΧΥῚ.. 

ΧΧΥΠ.. 

ΧΧΥΠΙΠ. 

ΧΧΙΧ. 

ΧΧΧ., 

Οη ἴποβε ψῆο ψγεσα τηδγεγγοα αὖ Οδαβασθᾶ 
ἴῃ Ῥαϊδβεϊπηθ. 

. Οἡ {δα ρεδοθ ὑπᾶονὺ δ] 6 ηυ8. 

. ΤῆΘ Ὀίβμορβ ψῆο βου ϑηθα αὖ ἐπαὺ ἐϊτη6. 

. ον Μαγΐηιβ νγὰβ τη γγθα αὖ (δϑβαῦθδ. 

. ΤῊ βίουυ οὗ Αϑέγυϊαβ. 

. Οπ {Π6 5ἰρῃβ δὖ Ῥδηῆθαβ οὗ {π6 τηΐρ τ 
νου κΚίηρ' οὗ οὐσ ϑανίουγ. 

. Οπ {86 {ῇχτοπεο οὔ 8165. 

. Οπ {πε ἔδϑιδὶ Ἰθυξουβ οἵ Πἱοηγϑίαβ, ΠΟΥ α 
4150 ἢβ ἀγανγϑ ΠΡ ἃ οᾶΠΟη ΘΟΠοουπΐηρ' {Π6 
Ῥαβοβᾶ. 

Οη {Π6 παρρβηΐηρβ αὖ ΑἸθχδηαιῖα. 
Οἱ {πὸ ἀΐδβεαβα ἐπαὺ νἱϑ θα 10. 
Οηἡ {πε τεϊρὴ οὗ δ] θη. 
Οη Νέεροβ πᾷ ἢΐϑ βομίβιη. 
Οπ {πε Αροοδῖγρβα οἵ Ψοῃη. 
Οἡ {πε Ἰεΐξειβ οὗ Π᾽οηγϑίμβ. 
Οη Ῥδὰὺ] οὗ ϑαιηοβαῖα δπᾶ {πΠ6 Πθυθϑυ ρυΐ 

τορεύμου ΡΥ Πΐτα δὖ Απίϊοοῃ. 
Οπ {μ6 ΠΙυβυσουβ Ὀΐβμορβ ψμῸ σγοτα ψγῈ]]} 

Κπονγῃ αὖ ἐπαὺ {ϊπη6. 
Ηον δὰ! νὰβ τεΐαϊεα δηα δχοοιησηπηΐ- 

οαἰαα. 
Οπ ἐπε ρεύνειβε μείϊουοάοχυ οὗ {πε Μϑηίΐ- 

ΟΠ θαπβ, νοῦ Ῥαρδᾶῃ ῥγθοίβοὶυ αὖ ἐμαὶ 
ἐϊτη6. 

Οχ ἐπα ἀϊϑεϊηρυ θα ΘΠ το τηθη οὗ οὐ οὐνα 
ἄδν, δια νῃίοῃ οὗ ἔποτα τουηλδίηθα πη ]]} 
{Π6 αὐΐδοῖς ἀροη {π6 οἢυτο65.: 

1 Τὴϊ5 ΤΆ0]6Ὲ οὗ (οπίεπί5 ἄοεβ ποῖ ἰδ}ν πῃ ἐπθ πον 
ἘΠίνουβ ἢν δαορίεα αἰνἰβίου οὗ Βοοῖκ Ψ11. ἰηΐο ἐπι τγ-ῦνο 
οΠαρίειβ. 
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Τὸν ἕβδομον τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας αὖθις 
ὃ μέγας ἡμῖν ᾿Αλεξανδρέων ἐπίσκοπος Διονύσιος 
ἰδίαις φωναῖς: συνεκπονήσει, τῶν καθ᾽ ἑαυτὸν 
πεπραγμένων ἕκαστα ἐν μέρει δι᾿ ὧν καταλέλοιπεν 
ἐπιστολῶν ὑφηγούμενος" ἐμοὶ δ᾽ ὁ λόγος ἐντεῦθεν 
ποιήσεται τὴν ἀρχήν. 
1. Δέκιον οὐδ᾽ ὅλον ἐπικρατήσαντα δυεῖν ἐτοῖν 

χρόνον αὐτίκα τε ἅμα τοῖς παισὶν κατασφαγέντα 
Γάλλος διαδέχεται" Ὠριγένης ἐν τούτῳ ἑνὸς 
δέοντα τῆς ζωῆς ἑβδομήκοντα ἀποπλήσας ἔτη, 
τελευτᾷ. γράφων γέ τοι ὁ Διονύσιος Ἑρμάμμωνι, 
περὶ τοῦ Γάλλου ταῦτα φάσκει" ᾿ ᾿ἀλλ᾽ οὐδὲ Γάλλος 
ἔγνω τὸ Δεκίου κακὸν οὐδὲ προεσκόπησεν τί ποτ᾽ 
ἐκεῖνον ἔσφηλεν, ἀλλὰ πρὸς τὸν αὐτὸν πρὸ τῶν 
ὀφθαλμῶν αὐτοῦ γενόμενον ἔπταισε "λίθον" ὃς εὖ 
φερομένης αὐτῷ τῆς βασιλείας καὶ κατὰ νοῦν 
χωρούντων τῶν πραγμάτων, τοὺς ἱεροὺς ἄνδρας, 
τοὺς περὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ καὶ τῆς ὑγιείας 
πρεσβεύοντας πρὸς τὸν θεόν, ἤλασεν. οὐκοῦν σὺν 
ἐκείνοις ἐδίωξεν καὶ τὰς ὑπὲρ αὐτοῦ προσευχάς.᾽ 

11. Ταῦτα μὲν οὖν περὶ τοῦδε" κατὰ δὲ τὴν 
“Ῥωμαίων πόλιν Ἱζορνηλίου ἔτεσιν ἀμφὶ τὰ τρία 

6 

1 νἱ, 88. 3. .4.Ὁ. 98]. 
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ΒΟΟΚ ὙΠ 

Ιν {πε οοτηροβίθϊοη οὗ {π6 βενθηΐῃ Ὀοοῖὶς οὗ {π6 
Ἐοοϊοϑιαδίϊοαϊ Ηϊδίογῃ Το  γϑῖαβ, ὑπΠ6 στθαῦ ὈΙβθπορ οὗ ᾿ 
1Π6 ΑἸ χδπαυῖδη5,1: νν1}} ἀραΐτπ αϑϑιϑῦ π5 ἴῃ Οὐ ἰαβὶς ὈῪ 
ἢΐβ οὐσῃ ψγοτάβ, ἱπαϊοαιπρ' ἴῃ ὕυσηι δ ἢ οὗ {πὸ ὑπῖηρβ 
{παῦ ψγοῦα ἄοπο ἴῃ ἢΐβ ἀδΥ, ὈΥ τηθδηβ οὗ {π6 Ἰουζευβ μ6 
Β85 ἰεῇ θεῃϊπα. Ῥσόσα ὑπδὲ ροϊηὺ οἵ {ἶπχ6 τὰν γθοοσα 
Μ01}} ἔα Κα 15 θερι πηΐηρ. 

Ι. ει Πεοίυ5 δα γεϊρηθα ἔου δ δηὐγα ρουϊοα οὗ 
1655 ἔῃδῃ ἔνγο γϑϑῦβ, ἢ6 νγὰβ ἔου τ τ τηυγ δ α Δ] Πρ’ 
νὴ ἢΐς 505, δΔηα Οδ]]5 βυσοοροαθα Πίτη.Σ Αὐ {ῃῖ5 
ἔτη ὃ Οτίσεη αἀἰδα, μανίπρ' οοταρ] οἰθα {π6 βενθηϊθίῃ 
γε βᾶνε οὔθ οὗ ἢίβ 16. Νοὸνν θη νυ ηρ ἰὸ 
Ηοτγτηδιήσηοι, Ιοηγϑίθβ Βρθᾶ ΚΒ ἃ85. [Ὁ]ονγ5, νυ ἢ 
τϑεσεποα ἴο ΟΔ]}1ὺ5 : “΄ Βαΐ ποὺ Ἔνεη αϊα (8]}1ὺ8 τβοορ- 
πῖζα ὑπ6 ἔδυ] [1π {πΠ6 ρο] ον] οὗ Τ)εοῖαβ, ποὺ γεὺ αἸα Π6 
Ἰοοκ ἰο ἐμαὺ νοῦ οδυβοα Ηἰβ [411], θαὺ πα ϑὐυσηθ]εα 
ἀραϊηθὺ {Π6 βϑπηθ βἴοηθ ἐπαὺ ψὰβ βεΐογε ἢῖβ. Ἔγεβ. 
Ἐὸν γῇ θη ἢΐβ ταῖρι νγᾶ5 ῬΥΌϑρουϊηρ', ΔΠα τηδῦναυβ ΤΕΥῈ 
Βοίηρ' Δοοογαϊηρ ἴο Πΐ5 τηϊπα, ἢ6 ἄγονα αὐ ὑπ6 ΠΟΙῪ 
ΤΩ ὙΠῸ ΕΘ Βυρρ]οαὐϊησ σα ἔον Πΐβ. ρεᾶοα δῃηὰ 
Βα. ὙΠεγθΐοσα δἱοηρ τὶ ὑμθὰ μ6 ῬὈδηϊθηθα 
450 ὑπεῖν Ῥυαυ οΥβ οα ἢΐβ θ6 ΠΑ] ἢ 

11. 850 τοῖς, ἔπ6η, οοποουπΐηρ τη. Βαΐ ἴῃ {ῃ6 
οἷὐγ οὗ ἴῃς Βοιηδηβ, ψῃθη (ΟΥ̓ 6] 15. Ὀγουρηῦ ἢΐ8 

35.Α νᾶριια ἀαΐθ: Οτίρεη αἰθα ἀρρδυθηίν ἱπ 9δὅδ, ἴῃ ἐπα 
τεῖρῃ οὗ Ν᾽ αἰευΐίδη. 
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τὴν ἐπισκοπὴν διανύσαντος, Λούκιος κατέστη 
διάδοχος, μησὶν δ᾽ οὐδ᾽ ὅλοις οὗτος ὀκτὼ τῇ 
λειτουργίᾳ διακονησάμενος, Στεφάνῳ τελευτῶν 
μεταδίδωσι τὸν κλῆρον. τούτῳ τὴν πρώτην ὁ 
Διονύσιος τῶν περὶ βαπτίσματος ἐπιστολῶν δια- 
τυποῦται, ζητήματος οὐ σμικροῦ τηνικάδε ἀνα- 
κινηθέντος, εἰ δέοι τοὺς ἐξ οἵας δ᾽ οὖν αἱρέσεως 
ἐπιστρέφοντας διὰ λουτροῦ καθαίρειν. παλαιοῦ 
γέ τοι κεκρατηκότος ἔθους ἐπὶ τῶν τοιούτων μόνῃ 
χρῆσθαι τῇ διὰ χειρῶν ἐπιθέσεως εὐχῇ, 1]. 
πρῶτος τῶν τότε Κυπριανός, τῆς κατὰ Καρχηδόνα 
παροικίας ποιμήν, οὐδ᾽ ἄλλως ἢ διὰ λουτροῦ 
πρότερον τῆς πλάνης ἀποκαθηραμένους προσίεσθαι 
δεῖν ἡγεῖτο. ἀλλ᾽ ὅ γε Στέφανος μὴ δεῖν τι 
νεώτερον παρὰ τὴν κρατήσασαν ἀρχῆθεν παράδοσιν 
ἐπικαινοτομεῖν οἰόμενος, ἐπὶ τούτῳ διηγανάκτει" 
ΙΝ. πλεῖστα δὴ οὖν αὐτῷ περὶ τούτου διὰ γραμ- 
μάτων ὃ Διονύσιος ὁμιλήσας, τελευτῶν δηλοῖ ὡς 
ἄρα τοῦ διωγμοῦ λελωφηκότος αἱ πανταχόσε 
ἐκκλησίαι τὴν κατὰ Νοουάτον ἀποστραφεῖσαι 
νεωτεροποιίαν, εἰρήνην πρὸς ἑαυτὰς ἀνειλήφεσαν" 
γράφει δὲ ὧδε: Ν΄. “ἴσθι δὲ νῦν, ἀδελφέ, ὅτι 
ἥνωνται πᾶσαι αἱ πρότερον διεσχισμέναι κατά τε 
τὴν ἀνατολὴν ἐκκλησίαι καὶ ἔτι προσωτέρω, καὶ 
πάντες εἰσὶν ὁμόφρονες οἱ πανταχοῦ προεστῶτες, 
χαίροντες καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐπὶ τῇ παρὰ προσδοκίαν 
εἰρήνῃ γενομένῃ, Δημητριανὸς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, 
Θεόκτιστος ἐν Καισαρείᾳ, Μαζαβάνης ἐν Αἰλίᾳ, 
Μαρῖνος ἐν Τύρῳ κοιμηθέντος ᾿Αλεξάνδρου, ᾿Ἡλιό-. 
δωρος ἐν Λαοδικείᾳ ἀναπαυσαμένου Θηλυμίδρου, 
Ἕλενος ἐν Ταρσῷ καὶ πᾶσαι αἱ τῆς Κιλικίας 
ἐκκλησίαι, Φιρμιλιανὸς καὶ πᾶσα Καππαδοκία" 
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᾿ ἐγδηβτηϊ θα ὨΪΒ οἶος το βίερῃθι. ΤῸ Πίτη Πἱοηγϑίαβ 

ἘΘΟΙΕΒΙΤΑΘΤΙΟΑῚΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΥἹ]. τι. 1--ν. 1 

 δρίἰβοορδίβ ἴο δὴ επᾶ δἴξοαν δρουΐ ἴῃγϑε γεᾶγϑ, [λιοῖὰ5 
νγᾶ5 Δρροϊηϊεα Πἷβ βϑιιοοθβθοῦ ; θαὺῦ Π6 δχογοϊβεα ἢΐβ 

ΤΑΪΉΪβίγΎ [ῸΥ 1685 τΠδη εἰρη ν δα ϊγα τποηΐῃβ, ἀπα ἀγίηρ' 

ἰηαττοα ἐπ ἢνβὺ οὗἉ ἢΐβ Ἰθξξευβ Οπ Βαρ ϊβυα, πὸ 5118] 
αποβίϊοη μανίησ ἔῃ η ἃυίθθῃ ἃ5 ἴο ψβϑῖμεν Ὁ γευα 
ΠΟΟΘΒΒΔΙῪ ἴο οΟθδηβα ὈΥ τηθδῃ5 οἵ θαρ ϊϑηη ἔποβθ ψΠῸ 
ὙγΕ ΘῈ δα ΐ Πρ ἔτΌση ΔῊΥ ΠΟΥΘΘΥ γναίβοανθυ. Α ουδβἴοτχη, 
ὙΏΙΟἢ τγὰβ αὖ δῃν ταῖα οἱ, Πανίῃρ' ργενδι] θα ἴῃ βθοῃ 
Ο8565 ἴο 186 ΟἿΪΥ Ῥγάγοὺ τ ἐπα Ἰαγίηρ' οη οὗ μαπά8, 

ΠῚ. Ογρηΐδη, ραβίου οἵ π6 δοτωσαπηΐϊζν δὲ σαγίπαρο, 
νγὰβ [ῃς ἢγϑὺ οἵ ὑῃοβε οὗ ἷβ ἀδυ ἴο οοῃβίάον ἐπαὺῦ ὑπ 6 Ὺ 
ουρῆϊ ποὶ ἴο Β6 δατγηϊ θα οἰμουνῖβα ἐμδη ὈΥ Πανίῃρ' 

ΟΡ θη ἢγϑῦ οἰδαπβαά ἔγοτη ἐμεῖν ουτου ὈῪ Ῥαρίΐϊβια. Βαΐ 
Βύθρῃβιη, ἐμ! ηκίπρ' ὑπαὺ ΠΥ ουρηΐ ποὺ ἴο τηϑῖκα ΔΩΥ 

ἱππονδίϊοη οοηΐγαυυ ἴὸ {πῸ ἰγδαϊτίοι ἐπαὺ Πδᾷ ρτε- 
γαΙ]6α ἔτοτα ὑπ6 Ῥερὶ ππίηρ, νγὰβ [Ὁ}] οὗ ἱπαϊρπαίίοη 
ἐμουθαῦ. ΙΝ. Ὀϊοπγϑίαβ, ὑπευθίοσα, μανίπρ' οοσηπιπηΐ- 
οαἰοα νῖτἢ ΐτα οὐ {Π18 ροϊηῦ δὺ νεὺν στϑαὺῦ Ἰεπρὶῃ 
ἴῃ ἃ ἰεὐευ, δὲ ἰΐ5. οἴοβα βΒῇονβ ὑπαὶ ψι ἢ {π6 αραῖο- 
τηθηῦ οὗ {Π6 ρευβθουξίοι {πΠ6 ομυγο 65. Ἔνευυνῃεγα, 
Πανίηρ ποὺ γο]θοῖθα ἐπα ἱππονδίίοη οὗ Νοναΐαβ, μαᾶ 
ΤΘϑυΙηΘα Ρ68606 δΙηοηρ' ἐμϑιήβοῖνεβ. Ηδ υυῖξεβ ὑΠὰ5 : 
Υν. “Βαυὺ Κπον πον, Ὀγοῖμου, ὑπαὶ 411 ἐπ σῃυσομοϑ ἴῃ 
ἐπα Ἐϊαϑὺ ἀπ 5111] βαυ Που ἀυγαν, Ποῖ γετα ξοΥτ ΟΕ 
αἰνιαεα, πᾶνε θεεπ απἰξεα, ἀπά 411 ἐμεῖν ργεβί θη ΐϑ 
ΘνΕΥΎ ΠΟΙ 816 οὔ 1 τηϊηά, το] οἰοίηρ' ἀθονῈ τη θϑβυτα 
δὺ ἴΠ6 ἀποχρεϑοϊβα δυγῖναὶ οὗ ρεδοα : Πευηοίτίδη δὲ 
Απίϊοοῃ, Τπεοούβιυβ αὖ ὕδεβασθα, Μδζαθδαπμθ δὲ 
Αε]α, Μανίπυβ δ Τγτε (ΑἸθχαηᾶον Πανίηρ [ἈΠῈ Ὲ 
5660), Η δ]! οάοτνιβ αὐ 1,δοάϊοθα (ἴον Το γτηϊαγος μδ5 
Θηΐεγϑα ἰηἴο Π8 τϑϑῦ), Ηθίθπιβ αὖ Ταῦβιβ ἀπά 411 {Π6 
ΘΒυγομ65. οἵ ΟΠ οῖα, ΕἸντα απ ἀπα 411 Οδρραδοοία. 
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Ὶ σον. 6,11 

ΤΌ, Υ 

ΕΟΒΕΒΙΌΒ 

τοὺς γὰρ περιφανεστέρους μόνους τῶν ἐπισκόπων 
ὠνόμασα, ἵνα μήτε μῆκος τῇ ἐπιστολῇ μήτε βάρος 
προσάψω τῷ “λόγῳ. αἱ μέντοι Συρίαι ὅλαι καὶ 2 
ἡ ᾿Αραβία, οἷς ἐπαρκεῖτε ἑκάστοτε καὶ οἷς νῦν 
ἐπεστείλατε, ἢ τε Μεσοποταμία Πόντος τε, καὶ 
Βιθυνία καί, συνελόντι εἰπεῖν, ἀγαλλιῶνται πάντες 
πανταχοῦ τῇ ὁμονοίᾳ καὶ φιλαδελφίᾳ, δοξάζοντες 
τὸν θεόν. 
Ταῦτα μὲν ὁ Διονύσιος" Στέφανον δ᾽ ἐπὶ δυσὶν ὃ 

ἀποπλήσαντα τὴν λειτουργίαν. ἔτεσιν, Ξύστος 
διαδέχεται. τούτῳ δευτέραν ὁ Διονύσιος περὶ 
βαπτίσματος χαράξας ἐπιστολήν, ὁμοῦ τὴν Στε- 
φάνου καὶ τῶν λοιπῶν ἐπισκόπων γνώμην τε καὶ 
κρίσιν δηλοῖ, περὶ τοῦ Στεφάνου "λέγων ταῦτα" 

᾿ ἐπεστάλκει μὲν οὖν πρότερον καὶ περὶ Ἑλένου 4 
καὶ περὶ Φιρμιλιανοῦ καὶ πάντων τῶν τε ἀπὸ 
Κιλικίας καὶ Καππαδοκίας καὶ δῆλον ὅτι Γαλατίας 
καὶ πάντων τῶν ἑξῆς ὁμορούντων ἐθνῶν, ὡς οὐδὲ 
ἐκείνοις κοινωνήσων διὰ τὴν αὐτὴν ταύτην αἰτίαν, 
ἐπειδὴ τοὺς αἱρετικούς, φησίν, ἀναβαπτίζουσιν.. 
καὶ σκόπει τὸ μέγεθος τοῦ πράγματος. ὄντως γὰρ 
δόγματα περὶ τούτου γέγονεν ἐν ταῖς μεγίσταις. 
τῶν ἐπισκόπων συνόδοις, ὡς πυνθάνομαι, ὥστε 
τοὺς προσιόντας ἀπὸ “αἱρέσεων προκατηχηθέντας 
εἶτα ἀπολούεσθαι καὶ ἀνακαθαίρεσθαι τὸν τῆς 
παλαιᾶς καὶ ἀκαθάρτου ζύμης ῥύπον. καὶ περὶ 
τούτων αὐτοῦ πάντων δεόμενος ἐπέστειλα. Ἴ 
Καὶ μεθ᾽ ἕτερά φησιν" “᾿ καὶ τοῖς ἀγαπητοῖς δὲ 6 

ἡμῶν καὶ συμπρεσβυτέροις Διονυσίῳ καὶ Φιλήμονι,, ἶ 
συμψήφοις πρότερον Στεφάνῳ γενομένοις. καὶ περὶ 
τῶν αὐτῶν μοι γράφουσιν, πρότερον μὲν ὀλίγα, 
καὶ νῦν δὲ διὰ πλειόνων ἐπέστειλα.᾽᾽ 
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ἘΘΟΙ ΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ἨΗΙΒΤΟΒΥ, ΥἹΙ]. ν. 1-6 

ΟΕΟΥΙ πᾶπ16 ΟὨΪγ {Π6 τηοτα δπυϊηθηΐ ὈΙβΠπορβ, ἴο ἀνοϊᾷ 
χη Κίηρ' ΤΥ ἰοὐξει ἰοηρ Πα ΤΥ αἰβοοῦσβα ἰβαϊΐοιβ. 
Νανουίμοῖοθθθ, ὑπ ϑυυῖαβ ἂἃ5. ἃ ψΠ0]6 ἃπα Ατγδρία, 
ΠΟΙ γα σομϑίδὉΥ ΠΕΙΡ ἀπά ἴο ψῃΐοἢ γα Πᾶνα πον 
γι τΐεη, Δηα Μεβοροϊαμπιῖα πα Ῥοπίμβ ἀπᾶ ΒΓ γπηΐδ, 
8, ἰπ ἃ ψοτά, 411 Ἔνευυ μοι τα]οῖοθ Ἔχοθθαϊ ΡΥ ἴῃ 
ὑπεῖν οοποουα δπα Ὀυου μου ἰονα, οἰνίηρ ρου ἴο 
αοα.ὕ 

ΘΌΘΗ 15 ὑπΠ6 δοοουπὺ οὗ ᾿ἱοηγβίαβ. Βαὺ σψῃθη 
Βίθρμδθη δᾶ 1816 α ἢΐ5 ταϊηϊθίγν ΤῸ ὕνο γϑαῦβ, Β8 

γ)85 Βιοοσοασα Ὀγ Χγϑῦυβ. Τὸ Πίτη Π)᾽οηγϑίαβ ρεηηθα 
ἃ ΒΕροΠα ᾿οὐΐου Οἡ Βαρεϊβ5ηι, ΞΒῃονίηρ τΠ6 ορίποη ἀπά 

ἀδοϊϑίοη θοὶῃ οὗ βίδεβρμεη δπᾶ οὗ πε οὔμεὺ ὈΙβῃορϑβ. 
ΑΡοαυΐ 5έβρῃβῃ μ6 βϑρθδᾷκβδίπαυβ : “Νον Πα δα νυϊύθη 
ξουτα θυ ἢ γοΐδγεποθ θοῦ ἴο Ηθίθηυβ δηᾶ ΕῚν- 
τη] δη δ Πα 4}} ἔΠοβα ἔτοτα ΟἸ]Π]Ἰοῖα πα δρρδάοοῖία δηᾶ, 
ἴῃ ἔαοὺ, (α]αύϊα πα 411] ἐπ ργονίποθ ὑπαῦ Ῥοσυάθυ οα 
ἐῃ656, ἴο {π6 οἴδἑἼαοι ὑπαὺ 6 ψουἹᾶ ποὺ πο] οοτα- 
τηυηΐοη ἴῃ ἔαΐαχσα τ ὑῃθηὰ οἰὐῆοθυ, ἴοὸὺ {πΠ|5 βϑτὴδ 

ΟΥ̓ΘΆΒΟΙ ; Β5Ππ06, 5808 Π6, ὑμεὺ γεραρίϊε Βογοίϊοβ. 
Απα Ιοοῖκ ἔποιῦ δὖ πε ἱπηρογΐδποα οὗ {π6 τηδύίοσ. ἘῸΓΣ 
ἀδοῦθοθβ οα ἐπβ απαοβιϊοη πᾶνε Ῥθθῃ δοῦν ρϑββεράᾶ 
ἴῃ {πε Ἰαγτραϑῦ βυποάβ οὗ Ὀΐβμορβ, 85 1 Ἰθᾶσῃ, 80 ἐμαὺ 
ἵποβα ψγῆο Θοῖηθ οὐδὺ ἔγοπιὶ Πουθϑίθβ ἀύα ἢγϑι ρ]δοθά 
ὉΠΟῖΘΥ ἱπδύγποίομ, ὑμθῈ πη ὑγαϑῃθα ἃπα ρυτροα ἀρδίη 
ἔγοτα ἐπα ΗΠ οἵ {πε οἱ ἀπᾶ τραγα Ἰθανθη. ΑΠ81 
ψγοῖα Ὀ6βθθοῃίηρ' τη οἢ 8]1 {π656 τηδύξουϑ. 

Απάα, αἴδευ οὐμϑὺ γϑιλδυῖκβ, μΠ6 5885: “Απά ἴο οὔ 
Ὀεϊονεα 8 ]]ον-ρυ θυ ύθυβ α]5ο, ΠΙοηγϑίαβ πα ΡΠ]]6- 
ΤΏ0Π, ὙἯηοῸ ἢδα ἔουμαθυν θη οὗ {πε βᾶῖὴθ ορί πίοῃ 
85 ϑύερῃθῃ δῃηα ψτοῖα [βοπλα Ἰο 675] ἴο τὴθ δροιυΐ ἐπ 6 
ΒΔΙΩ6 τηϑίΐουβ, δὖ ἢνϑυ 1 ψγοῖε Ὀυίθῆγ, θαὺ ποὺ δὖ 
δυθαῖον Ἰθηρίῃ. 
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Ὁ]. 1, 1ὅ 

ΕΟΒΕΒΙΟΒ 

᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν περὶ τοῦ δηλουμένου ζητή- 
ματος" ὙΠ σημαίνων δὲ ἐν ταὐτῷ καὶ περὶ τῶν] 
κατὰ Σαβέλλιον αἱρετικῶν ὡς κατ᾽ αὐτὸν ἐπι- 
πολαζόντων, ταῦτά φησιν “᾿ περὶ γὰρ τοῦ νῦν 

΄ 2 “ "Δ “ ,ὔ 

κινηθέντος ἐν τῇ [Πτολεμαΐδι τῆς ενταπόλεως 
’ » 3 “ δ} ,ὔ Α δόγματος, ὄντος ἀσεβοῦς καὶ βλασφημίαν πολλὴν 

ἔχοντος περὶ τοῦ παντοκράτορος θεοῦ πατρὸς τοῦ 
κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἀπιστίαν τε πολλὴν 
περὶ τοῦ μονογενοῦς παιδὸς αὐτοῦ, τοῦ πρωτοτόκου 
πάσης κτίσεως, τοῦ ἐνανθρωπήσαντος λόγου, ἀν- 
αισθησίαν δὲ τοῦ ἁγίου πνεύματος, ἐλθόντων ἑκα- 
τέρωθεν πρὸς ἐμὲ καὶ προγραμμάτων καὶ τῶν 

Ἂ 3 “-“ ᾽ ἃ ΄, ες ) 

διαλεξομένων ἀδελφῶν, ἐπέστειλά τινα, ὡς ἐδυ- 
νήθην, παρασχόντος τοῦ θεοῦ, διδασκαλικώτερον 
ὑφηγούμενος, ὧν τὰ “ἀντίγραφα ἔπεμψά σοι. 

ΨΙΙ. Καὶ ἐν τῇ τρίτῃ δὲ τῶν περὶ βαπτίσματος, 1 
ἣν Φιλήμονι τῷ κατὰ “Ῥώμην πρεσβυτέρῳ ὁ ὁ αὐτὸς 
γράφει. Διονύσιος, ταῦτα ᾿παρατίθεται" ᾿ ἐγὼ δὲ 
καὶ τοῖς συντάγμασιν καὶ ταῖς παραδόσεσιν τῶν 
αἱρετικῶν ἐνέτυχον, χραίνων μέν μου πρὸς ὀλίγον 
τὴν ψυχὴν ταῖς παμμιάροις αὐτῶν ἐνθυμήσεσιν, 
» 3 Ξ: ἐμοῦ ΡΣ , 7) ὄνησιν δ᾽ οὖν ἀπ᾽ αὐτῶν ταύτην λαμβάνων, τὸ 
ἐξελέγχειν αὐτοὺς παρ᾽ ἐμαυτῷ καὶ πολὺ πλέον 
βδελύττεσθαι. καὶ δή τινος ἀδελφοῦ τῶν πρεσβυ- 3 
τέρων με ἀπείργοντος καὶ δεδιττομένου συμφύρε- 
σθαι τῷ τῆς πονηρίας αὐτῶν βορβόρῳ, λυμανεῖσθαι. 
γὰρ τὴν «Ψυχὴν τὴν ἐμαυτοῦ, καὶ ἀληθῆ γε λέ- 
γοντος, ὡς ἠσθόμην: ὅραμα θεόπεμπτον προσελθὸν ἐν" - 

ἐπέρρωσέν με, καὶ λόγος πρός με γενόμενος 8 
προσέταξεν, διαρρήδην λέγων" ̓  πᾶσιν ἐντύγχανε, 

Ἕ 
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ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΜΠ]. ν. 6--ντι. 8 

50. τοῦ τἱ ἢ ταρατα ἴο {Π6 αποϑέϊοη οὗ ψῃΐοῃ 1 
ἅτ βρθακίηπρ. ΥἹ. Βαυὺ ψῇῆθδῃ ἱπαϊοαύίηρ' ἴῃ {Π6 βᾶσηα 
Ἰεύξοσ, νι ττἢ τοίεγθηοα ἴο με [Ὁ] οσουβ οἵ ὑπ Θά θ 6] ΠΔῃ 
ΠΥ ασυ, ὑμαῦ Π6Ὺ πγοτα ργαναϊθηῦ ἴῃ Ηἷβ ἀδν, ἢ6 5βρεακθ 
ὑπ: ““ἘῸΥ 85 ἴο ἐπε ἀοοίτίπα ποὺ 5εῦ οἡ ἔοοῦ δ 
Ῥιοϊοτηδῖβ ἴῃ ἐπε Ῥαηΐαρο β, δὴ ἱτηρίουβ ἀοοίτϊηα 
ΒΟ. οοπίαΐϊηβ σγοαὺ ὈΪΔΘΡΉΘΙΩΥ οοποουηΐηρ {Π6 
ΑἸγρμὲν Οοά, δίπουν οὗ οὐν 1 οτὰ «6518 ΟΠ τβῦ, δπᾶ 
ϑυθαῦ ἀῃθε]οῇ ἃ5 ἰο Ηἰβ οπ]γ-Ῥεροίύζεη ὅοπ, {π6 
βυϑίθουῃ οὗ 411] ογϑαϊίοῃ, {πὸ Ὑνογᾷ ψῆο νγὰβ τηδάθ 
τηϑη, 8πα ψηΪοἢ 15 ψιποὰὺὺ ρεγοθρεϊοη οὗ {πΠ6 Ηοὶν 
ϑρισῖῦ,--- ἤθη ἔῃ 6 6 οϑτηα ἕο τὴς ποτα θοτἢ 51465 θοὺῃ 
ἀοοσυτηθηΐβ δπα αἷ5ο {π6 Ὀγθύμγθη ψηῆο ψεΥα τοδᾶν ἴοὸ 
αἴβουβθ [Π6 απαβίϊομ, τοῖα βοπλα ἰδ ζουβ, ἃ5 1 νγὰϑ 
8016 θγ πε ΠεΙρ οὗ ἀοά, ροἰνίηρ' δὴ Ἔχροβί οη οὔ ὑῃ68 
τηδύξου ἴῃ ἃ βοιηθυνῃδὺ αἰ δοίίο Ταϑηποῦ ; οὗ νι ῃίοἢ 1 
564 ἴπ66 ἐπε οορίθβ. 

ΥΙ]. Απά ἴῃ ἐπε ἐπϊτὰ οὗ ἔποβα Οἡ Βαρέεΐϊϑη, ψ πο ἢ 
186 βϑῖηβ ΤΙ οη γί συοῖα ἴο ῬΕΠ]Θηοη {πΠ6 Βουηδη 
Ῥγαβουίθν, μ6 γοϊαΐθθ ὑπΠ6 ο]ονίηρ : “Βα 85 ἴῸγ 
τη6, 1 τϑδᾶ θούῃ ἐπα οοτηροβι οπβ ἃπα ἐπα ἐγδαϊ τοι 
οὔ ἐπε Πεγϑίϊοβ, ρο]]αὐϊπρ' ΤΥ 508] ἔοΥ ἃ Εὐ16 τυ Ὁ {πεῖν 
ΔΡουγηΐπ8}0]6 ἐπουρηΐβ, γεὺ 811 πῃ ψγἢ]]Ὲ ἀουϊνίηρ' {15 
δανδηΐαρα ἔγουη ἔποια, ὑπαὺ 1 οου]ᾶ τοξαϊα ὑἤθυα ἴον 
ΤΥ 561} πα Ἰοαϊμθα ἐπϑυα ἔδυ τόσο. Απᾶ ἱπάθαᾶ ἃ 
οοτγΐαϊη Ὀγούμον, πα οὗ ἔπε ργεθογίθυβ, αὐξειηρίθα ἴο 
αἰββαδάα ἃπα ἔρη θη τὴ ἔτοσα Ὀθοουηΐηρ' ἱηνοϊνϑά ἰπ 
{πα τηΐγα οὔ ἐμπεὶν νι ὶοκοάποϑθ, ἔου Πα ϑαϊα ἐμαὶ 1 5ῃουα 
ἱΠ] ΌΥ6 ΤΥ ΟΥ̓ 801] ; δἃηά 5814 ἔγα]γ, ἃ5 1 ρογοοϊνϑα. 
Βαυΐ ἃ νἱβίοπ βεπὺ ὈγῪ οα οδπλα ἀπά βίγεηρ ΠΟ ΠΘα της, 
Δα ἃ ψογα οἱὐἁ σοτητηδπα νγὰ8 οἴνθῃ τηθ, βαυίηρ θχ- 

ΠΟ ΡΙΘΒΒΙΥ : ̓ Βδδα 8}1] {πίπρβ ἐπαῦ τηδὺ οοῖηθ ἴο ἐἢγΥ 

ΟἾΪΥ πρόσωπα ΟΥ̓ ΟΠαγαοίοιβ ὈῪ ψ Ποἢ ΟΟοα ἰ5 γενεαὶ ἴο ππθῃ: 
ἔπ “ΥΙπΙὸν θεΐπρ' ὁπ οὗ γεγεϊδίίοη, ποὺ οὐ ββϑβεποθ. 8566 96. 1. 
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ΟΥ 1 ΤΏ688. 
ὅ, 21 

2 Τίμι, 2, 26. 

θοϑυΐ. 19, 14 
ΧΧ) 

ΕΟΒΈΕΈΒΙΌΒ 

φΦ 4 ᾽ -“ ͵ὔ Α , Ψ οἷς ἂν εἰς χεῖρας λάβοις" διευθύνειν γὰρ ἕκαστα 
καὶ δοκιμάζειν ἱκανὸς εἶ, καί σοι γέγονεν τοῦτο 
ἐξ ἀρχῆς καὶ τῆς πίστεως αἴτιον. ἀπεδεξάμην 
τὸ ὅραμα, ὡς ἀποστολικῇ φωνῇ συντρέχον τῇ 
λεγούσῃ πρὸς τοὺς δυνατωτέρους ̓ γίνεσθε δόκιμοι 
τραπεζῖται. 

Εἶτά τινα περὶ πασῶν εἰπὼν τῶν αἱρέσεων, 4 
ἐπιφέρει λέγων" “ τοῦτον ἐγὼ τὸν κανόνα καὶ τὸν 
τύπον παρὰ τοῦ μακαρίου πάπα ἡμῶν Ἡρακλᾷ 
παρέλαβον. τοὺς γὰρ προσιόντας ἀπὸ τῶν 
αἱρέσεων, καίτοι τῆς ἐκκλησίας ἀποστάντας, 

“ , γ0»" 3 ΄ 3 . ,ὔ μᾶλλον δὲ οὐδὲ ἀποστάντας, ἀλλὰ συνάγεσθαι 
μὲν δοκοῦντας, καταμηνυθέντας δὲ ὡς προσ- 
φοιτῶντάς τινι τῶν ἑτεροδιδασκαλούντων, ἀπ- 
ελάσας τῆς ἐκκλησίας, δεομένους οὐ προσήκατο, 
ἕως δημοσίᾳ πάντα ὅσα ἀκηκόασιν παρὰ τοῖς 
ἀντιδιατιθεμένοις ἐξέφρασαν, καὶ τότε συνήγαγεν 
αὐτούς, οὐ δεηθεὶς ἐ ἐπ᾽ αὐτῶν ἑτέρου βαπτίσματος" 
τοῦ γὰρ ἁγίου “πρότερον παρ᾽ αὐτοῦ τετυχήκεσαν.᾽ ̓ 

Πάλιν δὲ ἐ ἐπὶ πολὺ γυμνάσας τὸ πρόβλημα, ταῦτ᾽ ὄ 
ἐπιλέγει" ᾿Ἤ “μεμάθηκα καὶ τοῦτο ὅτι μὴ νῦν οἱ ἐν 
᾿Αφρικῇ μόνον τοῦτο παρεισήγαγον, ἀλλὰ καὶ πρὸ 
πολλοῦ κατὰ τοὺς πρὸ ἡμῶν ἐπισκόπους ἐν ταῖς 
πολυανθρωποτάταις ἐκκλησίαις καὶ ταῖς συνόδοις 

“ 3 “-“ ᾿ 3 ,ὔ }] ,ὔ Α .Ὶ τῶν ἀδελφῶν, ἐν ᾿Ικονίῳ καὶ Συνάδοις καὶ παρὰ 
“-“ “- ΕΣ χυ Α Α 3 ,ὔ πολλοῖς, τοῦτο ἔδοξεν: ὧν τὰς βουλὰς ἀνατρέπων 

3 » ᾽ Α " , ᾽ - ᾽ εἰς ἔριν αὐτοὺς καὶ φιλονεικίαν ἐμβαλεῖν οὐχ 
ὑπομένω. “οὐ γὰρ μετακινήσεις, φησίν, “ὅρια 
τοῦ πλησίον σου, ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες σου. ᾽ 

᾽ Ἢ τετάρτη αὐτοῦ τῶν περὶ βαπτίσματος ἐπι- 8 

1 ΤῊϊ5 ΎΝΝ ἰ8 αποϊεα ὈΥ τῆϑὴν ΘδΥ ον τοῦδ, απαὶ 8 
αϑαδ}]ν οἰϊθα 88 ἃ βαγίηρ οὗ ΟἸγβὶ, Βαΐ οὐ 1 “ΠΏ 685. ν. 91. 
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ἘΘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒῪΥ, ΜΠ]. να. 8-6 

Βαμα. Ἐον ἐμοὰ αὐὸ 80]6 ἴο ιν δῃᾷ ρύονε βοὴ 
τηδύθου ἢ ΒΟ ἢ ὑΠϊπρ' νγὰβ οὐἹρῖπα]γ ὑπ 6 οαπβα οὗ τῃν 
ἔαιτῃ.᾿ 1 δοοερίεβα ἐπα νἱβίοῃ, δβ δρυθοίηρ' τ 1Π6 
δροβίο!ς βαγίηρ δαἀαἀγεββθα ἕο {π6 βίγοηροῦ: ᾿ὅΠονν 
γου 6 Ιν 65 ΔΡΡΥον α τυοπθυ- ΟΠ δηροΥβ.᾿ 1 

ΤΉΘη, τηδκίηρ' οαυ δίῃ Γθυηδυῖκκϑ ἃρουΐ 81} [Π6 ΒΘ θβῖθβ,. 
ἢ ρο65 οἱ ἴο 580 : “ἜΤΗ Ϊβ σπ]6 δπᾶ ραύξοσγῃ 1 τανβοὶῦ, 
γϑοοίνϑα ἔτοσα οὐ Ὀ]Εββεα ρορε " Ηθυδοῖαβ. ἘὸῸγ ἴποβα 
ὙΠΟ οϑτηθ ΟΥ̓ΟΥ ἔγοτα ἐπα Πουθβίθβ, ΔΙ ΠοῸρ ἢ ὑΠ6Ὺ Πδᾶ 
ἀεραγβα ἔγοτα ἐπε Ομασοἢ (οὐ σαῖμου, μδᾷ ποῖ βνβῇ 
ἄοπα ὑμαῦ, θαΐ, 16 5011 ταραυϊθᾶ τρϑυηθοβ οὗ ἐπ 6 
σΟΠρΥΘρ οι, ὑγεῦῈ ομαυροα ἢ ἔτεα θη πρ' ΘΟΠη6 
ἔαϊϑε ὑθδοῆθυ), με ἄτονε ἔτοτα ὑπ 6 ΟΠατοΝ, ἀπ γοξαβεα 
ἴο ᾿ἰδύθη ἰο ὑμεῖν θη γθαίϊθβ ἀπ }] ἐπ ν ρα] ον ἀ6- 
Οἰανθα 411 ὑπαῦ ὑμεγ Βαᾶά πεαγᾷ ἔτοσὰ ᾿ἰμθῖὰ {παῖ 
ΟΡΡοβῈ ὑδμαηλβοῖναβ, δηᾶ ἔπθη 6 δατηϊζιθα {μιὰ 
ἴο τπ6 οοπρταρσαίίοι, στ πουὺ γααυϊηρ οὗ ὑπ θπὶ ἃ 
ΒΘΟΟΠα Ὀαρίΐβτη. Ἐὸν ὑπὸ ν Πδα ἔουτηθυν γεοαϊνοϑα {π6 
ΒοΙγ [Ὀαρυϊϑηι] ἔγομι Βΐτα.᾿ 
Απα ραΐη, δέον. ἃ ργοϊγδοϊβα αἰβουβθίοη οὗ ἐῃ8 

αασβίίοη, μ6 δά ἀθ δ5 ἔΌ]Πον8: “1 Πᾶνα Ἰδαγηὺ {15 
8180, ὑπαὺ ὑπῸ Αἰοδηβ ἀἰά ποὺ ᾿πίγοάπος ἐῃϊ5 ργδούϊοα 
ΠΟΥ ον {Π6 ἢγβὺ ἐἴΐτηβ, θαΐ ἐπαῦ Ἰοηρ θεΐογα, ἴῃ {Π6 
ἀἀγϑ οἵ πε Ὀίβῃορβ ἐμαὺ νγεῦε θεϑΐοτα τ5, ἰὴ ἐπα τηοβὺ 
Ῥορυΐουβ ομπγοῆοβ δηα ὑπ βυποαβ οὗ {ῃ6 Ὀγείθγθῃ, 
ἴῃ Ἰοοπίαπη δηα ϑ'γηπαᾶδ δΔηα ἴῃ τυϑην ρΪδοθβ, {Πῖ5 
ΘΟυ886 νψγ85 δϑαορίβα. Απα 1 ἀο ποῦ ἄγε ἴο ονευσυτῃ 
ὑπεῖν ἀδοϊβίομβ δηα ἰηνοῖνα ἔπθια ἴῃ βυυ δ ἀπα οοη- 
ἐθηὐίοη. ὑῸν ὑποι 5Π8]Ὁ ποὺ τϑιπονθ, ἢδ β8γ8, “ΠΥ 
ΠΕΙΡΉ ΡΟ 5 Ια πατηδυκβ, ψυ ἢ ἐμ γ ἔαίμουβ ρ]δοθα. 

ΤῊς ἔουστῃ οὗ Πΐβ Ἰευθευβ ου θαρύϊϑυη νγὰβ σι ὔθῃ ἴο 

3 πάπα: ἰῃϊβ 15 ἐῃθ δι] ϊοϑὺ Κπόνῃ οοσαβίοη οἡ ψὨΐΪοἢ δπ 
ΑἸεχαπασίδη ὈΙΒΠΟΡ 5 δηἐ]θα “ ρῬορε,᾽ ἐποιρὴ Ἰαΐθγ οὴ ἐμθυα 
ΔΙ 56ν αὶ ἰπϑίϑησαβ οὗ ἐπα ῥγδοίϊςθ. 
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στολῶν πρὸς τὸν κατὰ Ῥώμην ἐγράφη Διονύσιον, 
τότε μὲν “πρεσβείου ἠξιωμένον, οὐκ εἰς μακρὸν 
δὲ καὶ τὴν ἐπισκοπὴν τῶν ἐκεῖσε παρειληφότα" 
ἐξ ἧς γνῶναι πάρεστιν ὅπως καὶ αὐτὸς οὗτος 
λόγιός τε καὶ θαυμάσιος πρὸς τοῦ κατ᾽ ᾿Αλεξαν- 
δρειαν Διονυσίου μεμαρτύρηται. γράφει δὲ αὐτῷ 
μεθ᾽ ἕτερα τῶν κατὰ Νοουάτον “μνημονεύων ἐν 
τούτοις: ΥἼΠΙ. ““ Νοουατιανῷ μὲν γὰρ εὐλόγως 1 
ἀπεχθανόμεθα, διακόψαντι τὴν ἐκκλησίαν καί 
τινας τῶν ἀδελφῶν εἰς ἀσεβείας καὶ βλασφημίας 
ἑλκύσαντι καὶ περὶ τοῦ θεοῦ διδασκαλίαν ἀν- 
οσιωτάτην. ἐπεισκυκλήσαντι καὶ τὸν χρηστότατον 
κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ὡς ἀνηλεῆ συκοφαν- 
τοῦντι, ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις τὸ "λουτρὸν ἀθετοῦντι 
τὸ ἅγιον καὶ τήν τε πρὸ αὐτοῦ πίστιν καὶ ὁμολογίαν 
ἀνατρέποντι τό τε πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐξ αὐτῶν, εἰ 
καί τις Ἂν: ἐλπὶς τοῦ παραμεῖναι ἢ καὶ ἐπανελθεῖν 
πρὸς αὐτούς, παντελῶς φυγαδεύοντι.᾽ 
ΙΧ. Καὶ ἡ πέμπτη δὲ αὐτῷ πρὸς τὸν Ῥω-} 

μαίων ἐπίσκοπον Ξύστον ,γέγραπτο: ἐν ἣ πολλὰ 
κατὰ τῶν αἱρετικῶν εἰπών, τοιοῦτόν τι γεγονὸς 
κατ᾽ αὐτὸν ἐκτίθεται, λέγων" “ καὶ γὰρ ὄντως, 
ἀδελφέ, καὶ συμβουλῆς δέομαι καὶ γνώμην αἰτῶ 
παρὰ σοῦ, τοιούτου τινός μοι προσελθόντος πράγ- 
ματος, δεδιὼς μὴ ἄρα σφάλλομαι. τῶν γὰρ 2 
συναγομένων ἀδελφῶν πιστὸς νομιζόμενος ἀρχαῖος 
καὶ πρὸ τῆς ἐμῆς χειροτονίας, οἶμαι δὲ καὶ τῆς 
τοῦ μακαρίου Ἡρακλᾶ καταστάσεως, τῆς συν- 
αγωγῆς μετασχών, τοῖς ὑπόγυον βαπτιζομένοις 
παρατυχὼν καὶ τῶν ἐπερωτήσεων καὶ τῶν ἀπο- 
κρίσεων ἐπακούσας, προσῆλθέν μοι. κλαίων καὶ 
καταθρηνῶν ἑαυτὸν καὶ πίπτων πρὸ τῶν ποδῶν 
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ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΥΝΙ]. νη. 6---ἰχ. 2 

Πιοπγυϑίαβ οἵ Βοτηθ, ΠΟ δὖ ἐπαὺ {τη θ μα ββϑὴ ἀβεπιθά 
γον τυ οὗ {πΠ6 ργοβογίογαΐθ, θαῦ ποὺ Ἰοηρ' αὔλουγαγαβ 
τϑοαῖνϑα αἶϑο {πε ερίβοοραῖα ἔπεσα. Ἐσότη 1 ΟΠ6 ΤΠΔΥ͂ 
Ἰδασ μουν ἐμαὺ ἢ6 ἴοο Πδᾷ νίϊνπθθβ ραϊᾷ ἴσα ὈΥ 
Ῥοηγϑβίαβ οὗ ΑἸοχαπάσία ἴον Ηϊβ θαυ ηΐτρ' πα δαγηῖγϑὈ]8 
αὐδ] 65. Ι͂ῃ {π6 σουτθα οὗ ἢἰβ Ἰϑύϊου ἴο τη 6 
τηθηδίοηϑ Π6 δῇαϊν οἵ Νοναῦιβ ἴῃ {πὸ ὉΠ] Οννίπρ' ᾿ΘΥ ΤῺ Β : 
ΥΠΙ. “ον ἴῦ 15. ψ ἢ ρσοοα τθάβοη ἰπἀθεα ἐμαὺ γα 
ἔξ6] δηγηϊον ἰονγαγά5 Νοναίϊίδη, ψγῆο οδυβεά ἃ ἀἰνίβίοῃ 
ἴῃ ἐῃ8 ΟΠυτοη ἀπά ἄγαν ασαὺ βοσηα οὗ {πΠ6 Ὀγθίθυθη 
ἴο ἱ᾿τηρί θἰΐθβ πα Ὀ]Δβρῃθυηΐθβ, δηᾷ ᾿πἰτοάποδα 85 νγ6]} 
τηοϑὺ ργοΐαπθ ἐθδοῃίηρ ἀρουὺ αοα, δἀηα [Δ ]5 6 ]ν δοοιιβ685 
οὐ τηοϑὺ οοτηραβϑίοημδία ΤΠ οσὰ «9655 ΟΠ τϑῦ οὗ θεϊπρ' 
νυ Που ταθσον : πᾶ ἀρονθ 81] {Π|5, ἢ βεὺβ αὖ παυρῃῦ 
1Π6 ΒοΙν ψδϑῃΐηρ, ἀπα ονϑυξιτηϑ ὑπΠ6 ἔα ἢ ἀπα οοη- 
ἐεββίοη ἐπαῦ ργβοβᾶς ἴδ, ἀπά δη γον θδηΐ5165 ὑπ 6 ΗΟΙΥῪ 
Βρ᾿ῦ ἔτουα ἔμ θα, αν ὑπουρὴ ὑΠογα νγὰϑ βοὴ 8 ΠῸρ68 
οἵ Ηἰ5 γτευπγαϊηΐηρ' τ ἢ ΟΥὁἩ Εν θη σοδαγηΐηρ᾽ ἴο ὑμοτα.᾿"ἢ 

ΙΧ. Απαᾶ ἢῖβ. ΗΠ Ἰεούξεν νγὰ5 συϊτίθη ἰο Χγϑβῦίυβ, 
ὈΙΒΠορΡ οὗ ἔῃε βογηδηῆϑ. [}ἢ ἰδ, βρθακίηρ' τποἢ ἀραϊπϑῦ 
ἴῃς Παογδέϊοβ, ῃ6 βεὶβ ἔουξῃ ἐπα ]ονίηρ ὑπίπρ' ὑπαῦ 
Παρρεπαᾶ ἴῃ ἢἷβ ἀδν, βαγίηρ : “Οὗ ἃ ὑγαῦῃ, Ὀγοῦμον, 
[ἢᾶνε περά οὗ οοιηβεὶ], δηα δϑὶς δῃ ορίπίοη οὗ ἐπε. 
ΤῊ ἐ]Ποννίηρ ταδύξου ἢδ5 οοσηθ Ὀεΐοσα τη6, ἀπά 1 ἃπὶ 

ἔβαυξα] Ἰαϑὺ δὔδου 4111 θῈ συϊβίακεη. Οὐ πε Ὀγθίβυθῃ 
γγΠο τηθοὺ ἱορεῖμου ἔου ψουβῃΐρ ὑπο 15 οη6, Γθοκοπθα 

ξαι Πα], οὗ Ἰοηρ σἰδπαάϊηρ', ἃ ταθηθοὺ οὗ {π6 σοηρτορᾶ- 
ὑΐοπ Ὀαΐουα τὰν ογαϊπαίϊίοῃ, ἀπά, 1 {πΐηκ, θεΐουα ὑπ8 
δρροϊηξηηθηὺ οὗ π6 Ὀ]εβθεα Ἡδγδοῖαθ. Ηδνίηρ 6 θη 
Ῥγεϑθηῦ ψἱτἢ ἔποβα ψῃῸ γογυα τθοθηΐ])ν Βεΐηρ θαρίϊΖοα, 
δια Πανίηρ' Ποαγά {π6 απιϑϑυϊομβ ἃ Πα δ ηβυγουβ, Π6 ΟΔΠῚ6 
ἴο τὴ ἴῃ ἰθᾶγβ, Ὀθν δι] ηρ Ὠϊτη5 61 ἀπα ἔα] ὴρ θεΐουα 
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μου, ἐξομολογούμενος μὲν καὶ ἐξομνύμενος τὸ 
βάπτισμα, ὃ παρὰ τοῖς αἱρετικοῖς βεβάπτιστο, μὴ 
τοῦτο εἶναι μηδὲ ὅλως ἔχειν τινὰ πρὸς τοῦτο 
κοινωνίαν, ἀσεβείας γὰρ ἐκεῖνο καὶ βλασφημιῶν 
πεπληρῶσθαι, λέγων δὲ πάνυ τι τὴν ψυχὴν νῦν 8 

ΟἹ. Αοἰβ 3, κατανενύχθαι καὶ μηδὲ παρρησίαν ἔχειν “ἐπᾶραι 
τς 18, 18 τοὺς ὀφθαλμοὺς πρὸς τὸν θεὸν ἀπὸ τῶν ἀνοσίων 

ἐκείνων ῥημάτων καὶ πραγμάτων ὁρμώμενος, καὶ 
διὰ τοῦτο δεόμενος τῆς εἰλικρινεστάτης ταύτης 
καθάρσεως καὶ “παραδοχῆς καὶ χάριτος τυχεῖν" 
ὅπερ ἐγὼ μὲν οὐκ ἐτόλμησα ποιῆσαι, φήσας αὐτ- 4 
άρκη τὴν πολυχρόνιον αὐτῷ κοινωνίαν" εἰς τοῦτο 
γεγονέναι. εὐχαριστίας γὰρ ἐπακούσαντα καὶ 
συνεπιφθεγξάμενον τὸ ἀμὴν καὶ “τραπέζῃ παρα- 
στάντα καὶ χεῖρας εἰς ὑποδοχὴν τῆς ἁγίας τροφῆς 
προτείναντα καὶ ταύτην καταδεξάμενον καὶ τοῦ 
σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ κυρίου ἡμῶν μετα- 
σχόντα ἱκανῷ χρόνῳ, οὐκ ἂν ἐξ ὑπαρχῆς ἀνασκευά- 
ζειν ἔτι τολμήσαιμι: θαρσεῖν δὲ ἐκέλευον καὶ μετὰ 
βεβαίας πίστεως καὶ ἀγαθῆς ἐλπίδος τῇ μετοχῇ. 
τῶν ἁγίων προσιέναι. ὃ δὲ οὔτε πενθῶν παύεται ὅ 
πέφρικέν τε τῇ τραπέζῃ προσιέναι καὶ μόλις παρα- 
καλούμενος συνεστάναι ταῖς προσευχαῖς ἀνέχεται.᾽ 

ἜἘπὶ ταῖς προειρημέναις φέρεταί τις καὶ ἄλλη τοῦ 6 
αὐτοῦ περὶ βαπτίσματος ἐπιστολή, ἐξ αὐτοῦ καὶ ἧς 
ἡγεῖτο παροικίας Ξύστῳ καὶ τῇ κατὰ Ῥώμην 
ἐκκλησίᾳ προσπεφωνημένη, ἐν ἧ διὰ μακρᾶς 
ἀποδείξεως τὸν περὶ τοῦ ὑποκειμένου ζητήματος 
παρατείνει λόγον. καὶ ἄλλη δέ τις αὐτοῦ μετὰ 
ταύτας φέρεται πρὸς τὸν κατὰ Ῥώμην Διονύσιον, 
ἡ περὶ Λουκιανοῦ. καὶ περὶ μὲν τούτων τοσαῦτα. 

Χ. Οἵ γε μὴν ἀμφὶ τὸν Γάλλον οὐδ᾽ ὅλοις ἔτεσιν 1 
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ΤΩΥ ἔδεῦ ; οοπξεββίπρ' 8Πη6 βυγεαυῖηρ' ὑπαὺ {πΠ6 Ὀαρ ϊϑγα 
ψ ἢ τ οἢ μα Πα θδθπ Ῥαρ{ϊΖεα Ὀγ ἐπε Πογούϊοβ, 
νγὰβ ποὺ 500} ἃ5 {18 ἀπ Πδα ποίῃϊπρ' πῃ ΘΟΙΏΤΠΟΙ 
ν ἢ 1Ὁ ᾿παϑυηποἢ 85 Ὁ Παα θθ θη {]] οὗ τυρὶ οὐῖθ5 ἀπα 
Ὀ]ΔΘΡουηΐθβ. Ηθ βαϊα ὑπαῦ ἢθ γγὰβ πον αἰζορθίθου 
Ῥυϊοκοα ἴῃ πϑοαγὺ δπᾶ Πδᾷ ποῦ οουγαρα 50 τ 0 ἃ5 ἴο 
Πρ ἊρΡ Πΐ5 εγεβ ἴο σοά, «ἴεν. θερί πηΐηρ ἢ ὑΠποβθα 
ὉΠΠΟΪΥ γογαβ πα ἀθβαβ; δἀπα ὑπμεγεΐοσα ἢῈ θερσϑὰ 
ἐμαῦ Πα τηϊσῃῦ γβοεῖνα ὑΠ18 τηοϑῦ ρασα οἰθαηβίηρ ἀπ 
τϑοδρίϊοη ἃπα σγϑοθ. ΤῊΪβ 1 ἴῸΥ τὴν ρᾶτὺ αἸα ποὺ δια 
ἴο ἅο, βαγίηρ' ἐπαὺ Πἰβ Ἰοπρ-ϑἰδπαϊηρ' Θοταπιηΐοι νυ ἢ 
5 Πδα Ὀ6δθη βυοϊεηῦ ἔου ἐΠϊ15 ρασροβα. ΕῸΣ βίποα μ6 
Παᾶ Ποαγά {πε ΤΠδηϊκοροὶ νίηρ' ἃπα Ἰοἰηδα ἴῃ βαγίηρ Π6 
Αἴηθη, δηᾷ βἰοοά θϑϑίαα {π6 ΤᾺ0]6 δπα βἰγειοῃϑα ον τῇ 
Βῖβ μαπᾶϑ ἕο γεοεῖνα π6 μοΙγ ἔσο, ἀπᾶ δα τβοεϊνθα 
ἰὸ δηᾶ ραγίδαϊκθεη οὗ πΠ6 Βοαγν δηὰ ΒΙοοά οὗ ουἵ Τοντὰ 
ἔου ἃ Ἰοηρ' ἐἶπιθ, 1 5βῃου]ᾶ ποὺ ἄαγα ἴο θυ114 Πῖτη ὰρ 
δρδῖῃ ἔγοσα ἐπε θεοί ποΐηρ. Βαΐ 1 Καρὺ Ἔχπουύίπρ' Πίστη 
ἴο Β6 οἵ σοοά οουγᾶρθ, ἀπά ἴο Δρρυόδο ἔου ὑπ6 ρδυυοῖ- 
Ῥαύΐϊοη οὗ π6 μον {πΐπρϑ ψὶῦ ἥγηται ἔα δπα σοοα 
Βορθ. Βαυΐ 6 πϑνϑὺ οϑᾶβ68 ΐβ ἰατηθηῦ, πα βῃυ ο 8 
ἴο ΔΡρυόϑοι ἐπε ΤᾺ0]6, ἀπά βοδγοοῖν, ὑπουρ ᾿ηνθα, 
ἄοοθβ ἴθ ἄλγε ἴο ἔδακε ἢΐβ βίαπα τὶ ἐδ σοηδὶδίθηίθ8 
αὖ ἴῃ ργδυβυβ. " 

ΤΙηῃ δἀάϊιίοη ἕο {π6 δρονα-τηθηἰϊοπθα οὐ ζθυβ, ὑπ 6 6 
15 δχίδηΐ 59 δηοῖμου οὗ ἢἷ8 Οπ Βαρίΐϊϑηι, δἀ ἀγθββεα 
ὈΥ Βίτη δηᾶ ἐπα οουαπιιηΐν ΟΥ̓ΕΥ νΠοἢ ἢδ τυ]θα ἴο 
Χγϑῦυβ δηᾶ ὅπ ομυγο αὖ Βοταα, ἰπ νγΒῖοἢ ψ ἢ ἃ ἰοηρ' 
Ρτοοῦ μα ρῖνεβ ἃ ργοϊγδοϊεα ἀἰϊβουββίοη οἵ ὑπ6 βυδ]θοὺ 
ἴῃ αποϑύϊοη. Απά, δέου ἔπ6βϑ6, ἔπϑυθ 8 γεῦ δποῦπου 
Ἰεύξου οὗ Ηἷβ εχίαπῦ, ἕο Ποηγϑίαβ δῦ οόπιθ, ὑμπαὺ ἢ 
γϑέίθγεπος ἴο Γμιοῖδῃ. 850 τα ποἢ ἔθου {Π 686 τηδύξευβ. 

Χ. Βαυΐῦ ἴο τοϑτηθ. Ἕ81105 δηά ἢἷβ αϑϑοοίαίεβ μα 

1 συνεστάναι ταῖς προσευχαῖς : 566 νἱ, 42. ὅ. 
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δύο τὴν ἀρχὴν ἐπικατασχόντες, ἐκποδὼν μεῦ- 
ἔἴστανται, Οὐαλεριανὸς δ᾽ ἅμα παιδὶ Ῥαλλιήνῳ δια- 
δέχεται τὴν ἡγεμονίαν. αὖθις δὴ οὖν ὁ Διονύσιος 3 
οἷα καὶ περὶ τούτου διέξεισιν, ἐ ἐκ τῆς πρὸς Ἕρμάμ- 
μωνα ἐπιστολῆς μαθεῖν ἔστιν, ἐν ἧ τοῦτον ἱστορεῖ 
τὸν τρόπον" “᾿ καὶ τῷ ᾿Ιωάννῃ δὲ ὁμοίως ἀπο- 

Βον. 18,06 καλύπτεται" ᾿ καὶ ἐδόθη γὰρ αὐτῷ, φησίν, Ἷ στόμα 
λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίαν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ 
ἐξουσία καὶ μῆνες τεσσαράκοντα δύο. ἀμφότερα 8 

Βον. 18,8) δὲ ἔστιν ἐπὶ Οὐαλεριανοῦ θαυμάσαι καὶ τούτων 
μάλιστα τὰ πρῶτα ὡς οὕτως ἔσχεν, συννοεῖν 
ὡς μὲν ἥπιος καὶ φιλόφρων ἦν πρὸς τοὺς ἀν- 
θρώπους τοῦ θεοῦ: οὐδὲ γὰρ ἄλλος τις οὕτω τῶν 
πρὸ αὐτοῦ βασιλέων εὐμενῶς καὶ δεξιῶς πρὸς 
αὐτοὺς διετέθη, οὐδ᾽ οἱ λεχθέντες ἀναφανδὸν 
Χριστιανοὶ γεγονέναι, ὡς ἐκεῖνος οἰκειότατα ἐν 
ἀρχῇ καὶ προσφιλέστατα φανερὸς ἦν αὐτοὺς ἀπο- 
ἐχόμενος, καὶ πᾶς τε ὃ οἶκος αὐτοῦ θεοσεβῶν 

πεπλήρωτο καὶ ἣν ἐκκλησία θεοῦ: ἀποσκευάσασθαι 4 
δὲ παρέπεισεν αὐτὸν ὃ διδάσκαλος καὶ τῶν ἀπ᾽ 
Αὐγύπτου μάγων ἀρχισυνάγωγος, τοὺς μὲν καθα- 
ροὺς καὶ ὁσίους ἄνδρας κτείννυσθαι καὶ διώκεσθαι 
κελεύων ὡς ἀντιπάλους καὶ κωλυτὰς τῶν παμ- 
μιάρων καὶ βδελυκτῶν ἐπαοιδῶν ὑπάρχοντας (καὶ 
γὰρ εἰσὶν καὶ ἦσαν ἱ ἱκανοί, παρόντες καὶ ὁρώμενοι 
καὶ μόνον ἐμπνέοντες καὶ φθεγγόμενοι διασκεδάσαι 
τὰς τῶν ἀλιτηρίων δαιμόνων ἐπιβουλάς), τελετὰς 
δὲ ἀνάγνους καὶ μαγγανείας ἐξαγίστους καὶ ἱε- 

1 Ὥδν, χἱϊ. ὅ. (ΤῊς ἰοχὲ αἰ δτβ βουηθνν δὶ ἔγοτη ἐπαὶ οὗ 
ΑΟΥ. δμὰ Β.Ν.) 

Ἴ ἐρηρύνι πῃ {π6 Ῥυθοθαϊηρ οοηΐοχὶ, Πϊοπυβῖιβ παᾶ 
αποΐρα ἃ Ῥαβδβαρα οὔ ϑουρίῦιτο, ποὺ ἔγοτη ἔπ6 ΑΡόσαίυ 56, 
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ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΥἹΙ]. χ. 1-4 

1} ρυϊποῖραϊε ἔου 1655 ἔμδῃ ἔνγο Ἔπεγα γϑαῦβ, δηαᾶ ΤΠ 6 η 
γγΕΓ6 τοηονϑά οὐ οὗἩ πΠ6 νὰν ; ἂπα δ᾽ δθυΐδῃ δοπρ' 
γΙ ἢ 5 500. ΘΔ Πθπτβ ϑαοοθο δα ἴο ἐπ 6 σονθγητηθηῦ. 
Οποα ΤτΠΟΥῈ γγὙα ΤΩΔΥ ἰδαυπ ἔγουα ἢἰΐς ᾿οὐΐου ἰο Ηοτ- 
τηδτήτηοη ἴΠ6 ἀδβουϊρίίοι ἐμαὶ Πἱοηγβίαβ σῖνοϑ οὗ Πΐτη 
αἶβο ; ἴῃ ψῃ ἢ 6 οῖνεβ δὴ δοοουηΐ οὗ ἐπα [ὉΠονπρ' 
Κιπᾶ : “Απᾶ ἴο Ψοβῃ αἷβο 1ὑ 15. ΠΠκουνῖβα τανθα]θά: 
“Απά ἔμεγα νγὰβ ρίνθη ἴο Πΐτη, βαγβ Π6, “8 τηουτῃ 
Βρϑδκίηρ' σγεαὺ {πΐποϑ δηα Ὀ]ΔΘΡΠθιηΥ, δηα {πο γ6 νγᾶβ 
δίνϑῃ ἴο Πίπη Δα Πουϊγ πα ἔουὺν ἀπα ἔνγο τποηϑη5.᾽ 1 
ΟΠ ΤηΔΥ ΨψΟΠᾶδΙ δὲ Ῥοίῃ οὗ ἔπμεϑθε ἐπίηρϑ Σ ὉΠΑ͂ΘΥ 
]ουΐδη, ἃπα οὗ ἔμθιη ποῖβ δββϑρεοίδ!]ν ἐπα παΐασε οὗ 
ἢϊ5. ῥγδνίοιιβ οοπάπος,3 ον τ]ὰ ἀπᾶ ἔπ μα] Π6 νγὰ5 
ἰο Π6 τηβη οὗ αοά. ἘῸΐ ποὺ ἃ βἰῃρὶε οὔμβ οὗ {π6 
ΘΙΏΡΘΙΌΥΒ Ὀεΐογα Ηΐπὶ νγὰθ 850 Κίπα]ν δηᾶ ἔανουσα]Υ 
αἰβροβεα ἰονγαγάβ ἔμουη, ποὺ Ἔενθὴ ἔμοβα γῆ ΨΥ 
β81α ἴο ἢανε θβθη ὀρεηὶν ΟΠ βυΐδηϑ, ἃ5 ἢ τηδη  .Ὺ 
γγ85. ΘΠ Π6 τϑοοϊνϑα ἐμοτὰ δὺ ἐμ Ῥερίπηΐηρ ἴῃ {Π6 
τηοϑὺ ἰηὐτηδΐα πα ἐγ ΠΥ τ ϑΉΠΟΥ ; ἱπάθεϑα 8]} ἢ15 
Βουβα μδᾶ βεδη 16 νῖτἢ ρΟΟΪΥ ρϑύβοηβ, δηα νγᾶβ ἃ 
οἤυσοη οὗ αοα. Βαυΐ {μδ τηδβίθυ δηᾷ τυ]οὺ οὗ {π6 
ΒΥΠΔΡΌρΡΙΘ οὗ {πε Ἐσγρίϊδη τηδρὶοῖδηβ. ρουβιιδαθα 
Πΐτα ἰο σοῦ τἱὰ οὗ ἔβειω, δἰ αϊηρ' Ηΐτα 518. δᾶ ρυγσβϑαβ 
ἐπα ρυγα δπᾶ ΠΟΥ τηθῃ, 85 θεΐηρ' γἶῖναὶβ δπα Πἰ Ποὺ 5 
οὗ Πῖβ δρουλίηδθ]α δπᾶ ἀἰβριβυπρ' ἱποδηϊαύϊομβ (ἔῸΥ 
ἰηαδϑα {ΠϑῪ ἃύα ἀπά γεῦα σαρ80]6 Ὁ. ἐπαῖν ρύθβαποα 
Δα 5ἰρῃῦ, δἀπα ὈΥ ταθυοὶν Ὀγεαιῃΐηρ οα ἔποῖὰ ἀπά 
αὐδουίηρ' γογαβ, οὗ βοδύεουϊηρ' [Π6 ἀδβίρηβ οὗ ὑπ6 Ῥδᾶπε- 
ἔα] ἀδιθομβθ). Απᾶ μ6 δᾶνϊβεᾶ ἢίτα ἴο ρϑυΐξουτη ὑπ- 
ΒΔΙ]ονγεα τἰδεβ, δηα δρογαΐπδθ]ς ἸπρρΊουϊθα δηᾶ 11]- 

ν ΠΙοἢ ῥῬγθαϊοίοα Ν]εγίδη, δπα (85 νγα τηδυ ΒΡΡΟ56) ἀερίοἰεα 
Ὠΐτη ἃ5 ἔδνοιγαῦ]α ἰο πῃ ΟΠυτοῆ. Π6 ψογτὰ “Ὀοΐῃ 
(ἀμφότερα) τεἴετϑβ ἴο ἴὶ ἀπα Ἐν. χὶϊ!. ὅ. 

3. Πδδαϊπρ' τὰ πρῶτα, νἱ ἢ ἴτας μΜ88., ἴῃ Ὀ]δθθ οὗ τὰ πρὸ 
αὐτοῦ. 4 2,9. ΜΙ δουῖδπαβ (566 8 δ). 
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ἘΠΒΕΒΙΌΘΒ 

ὔ 3 ,ὔ Ε “ ε ὔ ρουργίας ἀκαλλιερήτους ἐπιτελεῖν ὑποτιθέμενος, 
παῖδας ἀθλίους ἀποσφάττειν καὶ τέκνα δυστήνων 
πατέρων καταθύειν καὶ σπλάγχνα νεογενῆ διαιρεῖν 
καὶ τὰ τοῦ θεοῦ διακόπτειν καὶ καταχορδεύειν 
πλάσματα, ὡς ἐκ τούτων εὐδαιμονήσοντας.᾽᾽" 

Καὶ τούτοις γε ἐπιφέρει λέγων: ““ καλὰ γοῦν ὅ 
αὐτοῖς Μακριανὸς τῆς ἐλπιζομένης βασιλείας 
προσήνεγκεν χαριστήρια: ὃς πρότερον μὲν ἐπὶ 

“ ,ὔ ΄ὔ , ’ὔ τῶν καθόλου λόγων λεγόμενος εἶναι βασιλέως, 
οὐδὲν εὔλογον οὐδὲ καθολικὸν ἐφρόνησεν, ἀλλ᾽ 

ἘΖοι, 18,, ὑποπέπτωκεν ἀρᾷ προφητικῇ τῇ λεγούσῃ ᾿ΑΟοὐαὶ 
τοῖς προφητεύουσιν ἀπὸ καρδίας αὐτῶν καὶ τὸ 
καθόλου μὴ βλέπουσιν᾽. οὐ γὰρ συνῆκεν τὴν ὃ 
καθόλου πρόνοιαν, οὐδὲ τὴν κρίσιν ὑπείδετο τοῦ 

Α ,ὔ } Ἀ ’, } ν..Ἅ4  “ 3 ΦΕ ΒΡ, 4,6; πρὸ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐπὶ πᾶσιν, δι 
᾽ ὃ καὶ τῆς μὲν καθολικῆς αὐτοῦ ἐκκλησίας γέγονεν 

πολέμιος, ἠλλοτρίωσεν δὲ καὶ ἀπεξένωσεν ἑαυτὸν 
τοῦ ἐλέους τοῦ θεοῦ καὶ πορρωτάτω τῆς ἑαυτοῦ 
σωτηρίας ἐφυγάδευσεν, ἐν τούτῳ τὸ ἴδιον ἐπαλη- 
θεύων ὄνομα. 

Ἁ 

Καὶ πάλιν μεθ᾽ ἕτερά φησιν" “ὃ μὲν γὰρ Οὐα- 
λεριανὸς εἰς ταῦτα ὑπὸ τούτου προαχθείς, εἰς 
“ Ἁ ᾽ Ἁ ᾿ , ᾿Ὶ Σ ε Α 

ὕβρεις καὶ ὀνειδισμοὺς ἐκδοθείς, κατὰ τὸ ῥηθὲν 
, « .“ { ᾿] φΦ ᾽ 7 Ἁ 4 ᾿Ὶ 15. 66,8,4 πρὸς Ἡσαΐαν: “ καὶ οὗτοι ἐξελέξαντο τὰς ὁδοὺς 

“ “"Ἵ ε -“ 

αὐτῶν καὶ τὰ βδελύγματα αὐτῶν, ἡ ψυχὴ αὐτῶν 
, 

ἠθέλησεν, καὶ ἐγὼ ἐκλέξομαι τὰ ἐμπαίγματα 
αὐτῶν, καὶ τὰς ἁμαρτίας ἀνταποδώσω αὐτοῖς ᾿- 

- Η σι , . ᾿ 54) ᾽ . οὗτος δὲ τῇ βασιλείᾳ παρὰ τὴν ἀξίαν ἐπιμανεὶς 8 

1 ΟΡβουΓο: ΟΝ ἐπε υχεπηρν 58. ἐπαῦ Μδουίαπιιβ ᾿το- 
τ αἴεα ἐμθπα (86. τη ἀθιηο 8) ἰπ ογ θυ ἴο σιαίη ἢΐϊβ8 δηιἰἐΐοιιϑ 
6πα5. Α ἀοιυθὶς ραν οὐ νγογὰβ ἕο! ονγβ, συ ῖοῃ οαηποὶ Ὀ6 
τοργοάισθα ἴῃ ἘΠρΡ 50, Ὀοΐνγθθη λόγων (“ δοσοιηὺθβ ᾽᾽) δπᾶ 
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ἘΟΟΙΦΕΒΙΑΘΤΙΟΑῚΙ, ΗΙΒΤΟΆΑΥ, ΥἹ]. χ. 4:-8 

ΟἸΠΘΠηΘα 58ουῆοοθθ, 500 δἃ5. οαὐεηρ ἐῃ6 ἐῃγοαῖθ οἵ 
ψγθίομοα Ῥου5 πα βδουϊ ποίησ οἢ]άγθη οὐὗὁἨ ΠΔΡ]685 
Ραιθηΐβ πα ορϑηΐηρ' 0 ὑΠ6 δα γα 119 οὔ πον -Ῥοση θΔ 068, 
δια οαὐεϊπο Ρ 8πα ταϊποίπρ [Π6 Βαπάγνοικ οἵ αοά, 
85 1 411 {Π15 ψου]Ἱα Ὀγΐηρ' ἔπ οτὰ αἀἰνίηα ἕδνουσ.ἢ 
Απα ἴῃ δαάϊζίομι ΠῈ φῸ65 οἡ ἴο 587 : “ΟΟΩΪγΥ δὖ 8}} 

ενεηΐβ σγατα ἐπ ἐπδηκ- οουηρδ ἐΠαῦ Μδογίδπυβ τηδάθ 
ἴο ἔποῖι ἔου ὑπὸ Ἐπιρίτα οἵ ἢῖβ. μορεβ.: ἘΟΥΤΩΟΥΥ 
θη ἢ6 νγὰβ τεραγθα 85 ταϊηἰβίθυ οὐοὺ ὑπ6 ἱπηρουΐδὶ 
δοοοιηΐβ ἃ5 ἃ ψγΠΟ]6, ἢ6 αἰβρ] αν θα. ποῖ 6. ἃ τθϑβοη- 
8016 ΠΟΥ ἃ οδύμο]ῖο τηϊπα. Βαυὺ Π6 Πδᾶ5 8]16 ἢ ἀπᾶοὺ 
ἐπ ΡυΌρ δεῖς οατβθ ψνῃοἢ Βα γ8: “Ὗοα αηἴο ἔποτα ὑπαὶ 
ῬΙΌΡΒΘΒΘΥ ἔτουη ἐπεὶν ἢδαγῦ, ἀπά 566 ποὺ {ῃ6 ψ}ο]6.᾿ 
Ἐὸν Πα αἰά ποὺ υπάουβίαπα ὑπ πηΐνουβαὶ Ῥυονίάθποα, 
ΠΟΙ αἸ4 Πα βυβρθοῦ {πε Ἰπἀροιηθηὺ οὗ Ηΐπη ΠΟ 15 
Ῥεΐοσε 811 δῃᾷ ὑμπυοιρῊ 411] δἀημα ονεῖὺ 411. Ὑπογοίοτε 
ἢδ Πδ5 οοπηθ ἴο 6 δὖ δητηϊτυ νυ τ Η15 Οδύμο]ῖς ΟΒυσ ἢ, 
δα 50 δ οπαῖθα ἃπα δβίγδηρ θα Πίτηβοὶῇ ἔτοτη Οοα᾿ 5 
ΤΩΘΙΟΥ͂ ἃπα Ῥδη 564 Πίτηβο] ἢ ἃ5. ἴδ. ἃ8 Ῥοβϑίθ]β ἔτουα 
ἢ15 οὐσῃι βαϊναίίζοη, ἰῃ ἐΠιῖ8 ργονίηρ' ἔγαθ Ἠΐβ παυηθ.᾿᾿ 3 
Απα ἀραΐίπ, δου οὐμοὺ συϑυλδυῖκθ, ῃ6 σαΥ5: “ΕῸΓ 

αϊευίαη, Ρεΐπρ ἱπάποθα ὈΥ Πΐτη ἴο ἐπὶ8. οουσθα οὗ 
δοίίοη, νγαὰ8 σίνεη οὐδὺ ἴο ἰπϑυ]β Πα ΤΘρΥΌδο 65, 
δοοοιαϊηρ ἴο ὑπαῦ ψῃοἢ τγὰβ βαϊα ἴο ᾿βϑαίδῃ: ᾿᾿πᾶ 
ὕπε86 πᾶνε σπόβθη ἐπε ῖν οὐ γγᾶγ5 ἃ πα ΔΡουηϊπαύϊοηβ, 
ἴπ ὙΠΟ {πεῖν 5οὰ] ἀοΠρ οι, δηᾶ 1 ν1}}} οἤοοββ 
ὑπαῖν τηοοκίηρθ, δηα ἐποὶν βἷηθ 1 Ψ}11 γὙδοουρθηβα 
ἐῃθτη. Νον {ῃϊ5 τηδη,38 ἴῃ Πῖβ τηδᾶ ἀεϑῖγο ἔοσ ἐῃ6 

εὔλογον (“ὁ ΤΕΔΘΟΠ801]6᾽᾽), δηᾶ αἷδο Ὀϑίνγβεμ καθόλου ἀπᾶ 
καθολικόν: δα, ἷἴπ ΟΥΔΘΡ ἴο τηδϊηἰαῖϊπ ἰῃΐ8 Ἰαΐον Ὀ]ᾶν, 
ῬΙοηγβἰι8, ἴπ ἢἶδ αποϊαἰίοη οὗ ἘΖεῖκ. χἰϊὶ, 8 (,Χχ), ἰαῖκε5 τὸ 
καθόλου ἃ5 ἴῃΠ6 οὐή]θοὶ οὗ ἴῃ8 ββηΐθποθ ((1ῃ6 ψ 016 ᾽) ἱπβίβαάᾷ 
οὗ Δανεγ 14 }}ν (“ ποὺ αἱ 4]} ᾽᾽. 

5. Αποῖποῦ ΡΪαΥῪ ροη ψογᾶβ: Μδουίδπιιβ ἃπα μακρός 
ΚΓ ὉΠ. 8. 43,9, Μϑογίδηιϊϑ; 6 γγχὰ5 ἰδ 1η6. 

1ὅ8 



Ἐχ. 20, δ 

ΑΛ 2 Ὃον. 11, 
ἐ Ἀ." 

Τοῦ 12, ἢ 

ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

καὶ τὸν βασίλειον ὑποδῦναι κόσμον ἀδυνατῶν 
ἀναπήρῳ τῷ σώματι, τοὺς δύο παῖδας τὰς πατρῴας 
ἀναδεξαμένους ἁμαρτίας προεστήσατο. ἐναργὴς 
ἃρ ἐπὶ τούτων ἡ πρόρρησις ἣν εἶπεν ὁ θεός" 

᾿“ ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα ἕως 
τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς τοῖς μισοῦσίν με. 
τὰς γὰρ ἰδίας πονηρὰς ἐπιθυμίας, ὧν ἠτύχει, ταῖς 9 
τῶν υἱῶν κεφαλαῖς ἐπιβαλών, εἰς ἐκείνους τὴν 
ἑαυτοῦ κακίαν καὶ τὸ πρὸς τὸν θεὸν μῖσος ἐξ- 
ὠμόρξατο.᾽᾽ 

Καὶ περὶ μὲν τοῦ Οὐαλεριανοῦ τοσαῦτα ὁ 
Διονύσιος: ΧΙ. περὶ δὲ τοῦ κατ᾽ αὐτὸν διωγμοῦ 1 
σφοδρότατα πνεύσαντος οἷα σὺν ἑτέροις ὃ αὐτὸς 
διὰ τὴν εἰς τὸν τῶν ὅλων θεὸν εὐσέβειαν ὑπέστη, 
δηλώσουσιν αἷ αὐτοῦ φωναὶ ἃς πρὸς Τερμανὸν 
τῶν κατ᾽ αὐτὸν ἐπισκόπων κακῶς ἀγορεύειν αὐτὸν 
πειρώμενον ἀποτεινόμενος, τοῦτον παρατίθεται 
τὸν τρόπον" “᾿ εἰς ἀφροσύνην δὲ κινδυνεύω πολλὴν 5 
καὶ ἀναισθησίαν. ὄντως ἐμπεσεῖν, εἰς ἀνάγκην συμ- 
βιβαζόμενος τοῦ διηγεῖσθαι τὴν θαυμαστὴν περὶ 
ἡμᾶς οἰκονομίαν τοῦ θεοῦ: ἀλλ᾽ ἐπεὶ 'μυστήριον, 
φησίν, “ βασιλέως κρύψαι καλόν, τὰ δὲ ἔργα τοῦ 
θεοῦ ἀνακαλύπτειν ἔνδοξον, ὁμόσε χωρήσω͵ τῇ 
Γερμανοῦ βίᾳ. ἧκον πρὸς Αἰμιλιανόν, οὐ μόνος, 8 
ἠκολούθησαν δέ μοι συμπρεσβύτερός τέ μου 
Μάξιμος καὶ διάκονοι Φαῦστος Εὐσέβιος Χαιρήμων, 
καί τις τῶν ἀπὸ Ῥώμης παρόντων ἀδελφῶν ἡμῖν 
συνεισῆλθεν. Αἰμιλιανὸς δὲ οὐκ εἶπέν μοι προ- 4 
ηγουμένως : μὴ σύναγε.᾽ περιττὸν γὰρ τοῦτο 
ἦν αὐτῷ καὶ τὸ τελευταῖον, ἐπὶ τὸ πρῶτον ἀνα- 
τρέχοντι: οὐ γὰρ περὶ τοῦ μὴ συνάγειν ἑτέρους ὁ 

1 Ἰ)ορευϊν-Ῥτοξεςσὶ οἵ Ἐρυρὲ ἴῃ 958. 
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ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑῚΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΥἹ]. χ. 8--χι. 4 

ἵτα ρου] τὰ]α οὗ νυ βίο Π6 γγὰ5 ποὺ ψουΐῃν, δπα ἀΠ8}]ς6 
ἴο ἄδοῖκ ἢϊ5 τηδἰτηθα θοᾶν ψ ἢ {πὸ ἱτηρουΐδ] το 65, ραΐ 
ἐογν τα Πἰβ ὕννγο βοῆβ, πο {πι5 τεοοϊνοα {πεῖν [ μου 5 
βίηβ. ΕῸΥ ἴῃ ἔπϑυα νγὰβ οἰθαυν {ΠΠΠΠ|6α 1Π6 ρυόρθον 
ἐπαὺ αοα ϑρδῖε : " νιβιπρ τς ϑἰηβ οἵ δίδου ὉΡΟῚ 
ΟΠΠάγθα, ἀπῈ} [Π6 {Πϊγὰ δηπα ἔουσῃ σαπογδαίίοη ἴῃ 
ἔθη ὑπαὺ μαῖθ τὰθ.᾿ἡ ἘῸΣ ἢ οὐ δου] ἀδθοῖτθβ, ἴῃ 
νυ ἢ ἢς ἔα!]δα, μ6 πεαρεὰ ἀροὰ ἐπε μοδᾶβ οὗ ἢῖ5 
50η8, ἃΠα 850 ψ]|ρεα οἵἵϊ οὐ ὑπεπὶ Πΐβ οὐ οΚα άπ 55 
δα Πΐ5 μαϊγεά τονγαγὰ (οά. 

ΤῊΙ5 15 πε δοοουηῦ σίνθη ΒΥ Ποηγϑῖαβ ΘΟ ΠΟΘ Ϊηρ' 
γαϊεγίδη. ΧΙ. Βυαῦ ψτἢ γταραγὰ ἴο ἐπ βἴοστη οὗ 
Ῥευβθουθοη ὑπαῦ ταρϑα ἤδγοοὶν ἴῃ ἢἷ5 ἀν, ψ δῦ ὑΠ6 
βϑιηθ Πἰοηγϑίιβ, 8πηΠα οὐμουβ ἢ Πΐτα, ἀπᾶάδυνγεπῦ ἔοΥ 
ὑπεῖν ῥοῦν ἐοναγα ἴπ6 Οοα οὗ {π6 υαπίνουβα νν}}} 6 
τηϑα8 ρο]αῖπ ὈΥ 5 οὐ ψγουὰβ ψῃοἢ ἢ6 ψτοῖα αὖ 
Ἰεπρσὶῃ ἀραϊπϑῦ (ὐδυτηδππαβ, οπα οὗ [Π6 Ὀΐβῃορβ οὗ ἢΪ5 
ἀδΥ “ΠΟ νγὰβ δὐξεσηρεϊηρ ἰο ἀδίδτηθ τη. Ηδ στη κ68 
Ἠΐδβ σἰαἰεταθπὺ ἴῃ ὑπ6 [ο]ουνίπρ' τη ηου : “ὋΒαΐ 1 ἂμ 
ἴῃ ἀδηρσοὺ οὗ [Ἀ]Π1πρ', πὶ ἐγαΐῃ, ἱπῖο σγτοαῦ ΟΠ ΒΗ Π 685 
ἃΠα βἰαρίαἰν, Ὀεΐηρ' ἔογοθα ἴο {π6 ροϊπὺ οὗἉ οοτηριυ]βίοπ 
ἴο τεοουηῦ ἐπα ψοηάου αι] ἀϊδρεπϑαύίϊοη οὗ σοα οοη- 
οογηΐηρ 5. Βαΐ 5βίποα “1 15 σοοᾶ, Πα 5808, ᾿ ἴο Κδ8Ὲρ 
οἷοβα ἐπε ββογεὶ οἵ ἃ Κίπο', θαΐ ρ)]ουίοιιβ ἴο τανϑὰὶ {Π6 
ψγΟΥκ5 οἵ αοα, 1 ν]}} Ἰοΐη ἴϑϑὰθ ἢ ὑπὸ νἱοίεπος οὗ 
Οεδηιβ. 1 οϑῖηθ θεΐοσα Αθυη]ἔἊςὰαπιβ,: ποὺ δ] οη6, 

 ΒΡυΐ ποτα [Ὁ] ονγεα τὴϑ τὴν ἔθ] ον -Ῥυοβογίου Μαχίτηιβ, 
δηα Εδυβίαβ, Επιϑοθίαβ, ΟΠμδϑύθήαοῃ, ἀθϑοοβ; δηᾶ 
οη6 οὗ ἐπε Ὀγείβγεηῃ ψῆὸ Πα οούθβ ἔτοτη Ἐοηλα 
δηΐεγθα ἱπ δοηρ ἢ α5. Απα ΑϑιηΠ]Ἕδπαβ αἰα ποὶ 
Ἰεδα οἵ᾽ στ ὑπ6 ψογᾶβ “Το ποὺ Πο]α δββθυη}168.᾽ 
Ἐὸν ὑπαῦ νου] να θθ θη Βα ρουήθποιυβ ἔου Πίτη ἴο 880, 
δα {Πε Ἰαϑὺ ὑπίηρ [ἴο 6 τηθηὐοη θα} ὈΥ ὁπ6 ΨὙἘῸ νγὰ8 
δοΐηρ' θ80Κ ἴο {Π6 νευὺ Ὀερὶπηῖπρ. ἘῸΥ Πἰβ αἰβοοῦτβα 

1δὅ5 



ΕΟΒΕΒΙΓΒ 

’ “4 ας Σ 3 . Α “- ᾽ ᾽ ᾿Ὶ « “ ; λόγος ἦν αὐτῷ, ἀλλὰ περὶ τοῦ μηδ᾽ αὐτοὺς ἡμᾶς 
εἶναι Χριστιανούς, καὶ τούτου προσέταττεν πε- 

“ ᾽ , 2 ᾿ω Α Α Ψ παῦσθαι, εἰ μεταβαλοίμην ἐγώ, καὶ τοὺς ἄλλους 
ἕψεσθαί μοι νομίζων. ἀπεκρινάμην δὲ οὐκ ἀπ- δ 

Αοὐϑ δ, 29 εοικότως οὐδὲ μακρὰν τοῦ “πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ 
μᾶλλον ἢ ἢ ἀνθρώποις, ἀλλ᾽ ἄντικρυς διεμαρτυράμην 
ὅτι τὸν θεὸν τὸν ὄντα μόνον καὶ οὐδένα ἕτερον 
σέβω οὐδ᾽ ἂν μεταθείμην οὐδὲ παυσαίμην ποτὲ 
Χριστιανὸς ὦν. ἐπὶ τούτοις ἐκέλευσεν ἡμᾶς ἀπ- 
ελθεῖν εἰς κώμην πλησίον τῆς ἐρήμου καλουμένην 
Κεφρώ. 

[1] Η.. μὉ, , ᾽ ὔ “- 4 ες ,ὔ Αὐτῶν δὲ ἐπακούσατε τῶν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων ὃ 
λεχθέντων ὡς ὑπεμνηματίσθη. εἰσαχθέντων Διο- 
νυσίου καὶ Φαύστου καὶ Μαξίμου καὶ Μαρ- 

,ὔ " ͵7ὔ 5 εἰ ’ Ἁ κέλλου καὶ Χαιρήμονος Αἰμιλιανὸς διέπων τὴν 
ἡγεμονίαν εἶπεν- “καὶ ᾿ἀγράφως ὑμῖν διελέχθην 
περὶ τῆς φιλανθρωπίας τῶν κυρίων ἡμῶν ἡ περὶ ὑμᾶς 
κέχρηνται" δεδώκασιν γὰρ ἐξουσίαν ὑμῖν σωτηρίας, Ἴ 

Ι] ͵ὔ ἊΝ ΡΝ Α .. ὦ ’, " εἰ βούλοισθε ἐπὶ τὸ κατὰ φύσιν τρέπεσθαι καὶ 
θεοὺς τοὺς σῴζοντας αὐτῶν τὴν βασιλείαν προσ- 
κυνεῖν, ἐπιλαθέσθαι δὲ τῶν παρὰ φύσιν. τί οὖν 

“-“ ,ὔ “- 

φατὲ πρὸς ταῦτα; οὐδὲ γὰρ ἀχαρίστους ὑμᾶς 
ἔσεσθαι περὶ τὴν φιλανθρωπίαν αὐτῶν προσδοκῶ, 
ἐπειδήπερ ἐπὶ τὰ βελτίω ὑμᾶς προτρέπονται. 

“ Διονύσιος ἀπεκρίνατο: “οὐ πάντες πάντας 8 
προσκυνοῦσι θεούς, ἀλλ᾽ ἕκαστοι τινάς, οὗς νομί- 
ζουσιν. ἡμεῖς τοίνυν τὸν ἕνα θεὸν καὶ δημιουργὸν 
τῶν ἁπάντων, τὸν καὶ τὴν βασιλείαν ἐγχειρίσαντα 

“- ΄ ᾽ “-“ " Γ. τοῖς θεοφιλεστάτοις Οὐαλεριανῷ καὶ Γὶ.αλλιήνῳ 
Σεβαστοῖς, τοῦτον καὶ σέβομεν καὶ προσκυνοῦμεν, 
καὶ τούτῳ διηνεκῶς ὑπὲρ τῆς βασιλείας αὐτῶν, 
ὅπως ἀσάλευτος διαμείνῃ, προσευχόμεθα.᾽ 
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νγὰ8 ποὺ δρουΐ ποῦ Δϑβθυ ] ηρ οὔμουβ, θαῦ ἀρουΐ ποῖ 
Ῥείηρ ΟΠ τ βύϊδηβ ουγβοῖνοβ, δπα ἔτοσι {παὺ ἢς οταογθά 

χη ἴο ἀεβἰϑὺ, ἐπι ηἰκίπρ' ἐπαὺ 161 ψοῖα ἴο ομαπρο, {Π6 
Οὐ 5 αἶβο νου] ἔΌ]]ονν τα. Βαΐ 1 σᾶνα ἃ γρὶὺ ἐμαῦ 
ψγ85 ποῦ ἱπαρργορυίαΐθ, ποὺ ἔν ἔγομι ᾿ὟΥ τηυβὺ ΟὈΘΥ͂ 
Οοά ταῦμεον ῃδη ταθη᾿᾿ ; γεα, 1 ἐεϑυῃδα ουὐρηῦ ὑπαὶ 
Ι ψουβῃΐρ ὑΠ6 ον αοα δηα ποπα οὐμοῦ, ποὺ ψοῦ]α 1 
Θμδηρα οἵ δνϑὺ οθᾶβα ἴο 6 ἃ ΟΠ γἰϑυϊδη. ὙΠπουθαροη 
6 θδᾶ6 υ8 ἀδρατγὺ ἴο ἃ ν]Πᾶρα πθᾶν ἐπε ἀδβοσῦ, ο]]6α 

ΟΕρῆτο. 
“Βαῦ Πϑᾶγῦ ἐπε ὑπίηρϑ ὑποιηβοῖναβ ὑπαῦ γε 8 ΒΡΟΚΘ 

Οἢ. ῬοΤῊ 5465, ἂ5 ἵπεν ψεῦε ρ]δοθᾶ οα γθοοστὰ : ἤθη 
Ῥϊοηγϑίαβ ἀπά Εδαυβίιβ πα Μαχίπιιβ δπα Μδτυοο]]ὰβ 
δηα ΟΠ δογεηοη γε Ὀγουρηὺ ἱπῖο οουγὺ, ΑΘτα Δ η88, 
πε ἀδραυϊγ-Ρτοΐεοι, βαϊα, ἡ... Απαᾶ νϑύθα!]ν 1 αἴ5- 
οου Βα τυ ἢ γοὰ οοποουηΐηρ ἔπ6 Κἰπάηθ55 ὑῃδῦ Οὔτ 
Ἰογαϑ 1 Βᾶνε ἀἰβραγϑα οὴ γοῦν ὈῈ Πα]. ἘῸΥ {παν σὰνθ 
γοι ἐπε ορρογίαηϊζγ οὗ βαΐεϊγ ἢ γε γεσα ψ]]Ππρ' ἴο 
ἑυτη ἴο ἐπα ψΐοἢ 15 δοοογαϊηρ' ο παύατε δηα ὑγουβῃ!ρ 
ῃ6 ρσοάβ ψῃΐοῃ ργεϑοῦνα ὑπαῖν Ἐπηρῖγα, πα ἔονρϑὶ 

ἴποβα ρσοᾶβ ψῃΐοῃ γα σομίγαυυ ἴὸ παίασθ. ὙΥ̓μαῦ, 
ΟὙΠογθίουθ, 580 γε ἴο ἔπεβε ὑπίηρβ ἢ ΕῸΣ 1 ὁ ποὺ 

αχρεοὺῦ ἐπαὺ γε ψ}}] 6 ἀπρτγαύθία] ἴον ὑποὶν Κὶπά- 
Π688; ἐογαβυηιοῃ 85 ὕπαυ ὑτρὸ γοὰ οὐ ἴο ὑπ6 Ρείξου 
ΘΟυγ86. 

“ ΘΙοΠγβϑίαβ στρ] δα : ᾿ Νοὺῦ 411 τβϑῃ ψουβῃρ 8]} 
5οά5, Ὀαὺ Θϑοὴ οπδ οουΐαΐϊη Ποπὶ Π6 ΤΘρ 8. ἃ5 5Ό0ἢ. 
Ὗς ὑπευϑίογε θούἢ νγουβηΐρ δηα δάουα ἔπ οπα σά δπᾶ 
Μαῖκν οὗ 811 ἐμῃίηρϑ, ῆο α͵βοὸ οοτητηϊ θα ἐπ 6 Τὐγηρῖτα 
ἴο {π6 Απρπϑϊ, ταοϑὺ Βίρση]γ ξανουτοα οὗ 606, Ν᾽ αἸουΐδῃ 
δηα (ΛΔ]Π16 πὰ ; ἃπα ἴο Ηΐπι ψγ6 ᾿ποθαβὶ ΠΡῚΥ ὈΥΔῪ ἴου 
ὑποῖν Ετηρίτα, ἐπαὺῦ [Ὁ τηδΥ τϑυλαΐη ἀπ κ θη, 

1. 2,6. Ν αἰεγίδη δπὰ (8116 πι8. 
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ΟΟΙ]. 4, 8 

ΕΌΒΕΒΙΓ 

[{Ἰ Αὐ λ }] ὃ ΄, Α ς , ᾽ - ἰμιλιανὸς διέπων τὴν ἡγεμονίαν αὐτοῖς εἶπεν" 
« ’ “-“ “- τίς γὰρ ὑμᾶς κωλύει καὶ τοῦτον, εἴπερ ἐστὶν 
θεός, μετὰ τῶν κατὰ φύσιν θεῶν προσκυνεῖν; 

, θεοὺς γὰρ σέβειν ἐκελεύσθητε. καὶ θεοὺς οὕς 
πάντες ἴσασιν. 

{ Δ ΄ 3 ’ ιονύσιος ἀπεκρίνατο" 
προσκυνοῦμεν. 

{ Αὐ λ ΑΙ ὃ ’ Ἁ ε ’ ᾽ - ἷ : ἰμιλιανὸς διέπων τὴν ἡγεμονίαν αὐτοῖς εἶπεν" 
“ὁρῶ ὑμᾶς ὁμοῦ καὶ ἀχαρίστους ὄντας καὶ ἀν- 
αισθήτους τῆς πρᾳότητος τῶν Σεβαστῶν ἡμῶν" δι᾿ 
“ ᾽ ΝΜ ᾽ “ , ’ 3 Α 3 

ὅπερ οὐκ ἔσεσθε ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, ἀλλὰ ἀπο- 
σταλήσεσθε εἰς τὰ μέρη τῆς Λιβύης καὶ ἐν τόπῳ 
λεγομένῳ Κεφρώ- τοῦτον γὰρ τὸν τόπον ἐξελεξάμην 
ἐκ τῆς κελεύσεως τῶν Σεβαστῶν ἡμῶν. οὐδαμῶς 
ΡΣ, ΕΝ Ἦ τῶν »᾿ ες ᾿ Ἅ ,, δὲ ἐξέσται οὔτε ὑμῖν οὔτε ἄλλοις τισὶν ἢ συνόδους 

ποιεῖσθαι ἢ εἰς τὰ καλούμενα κοιμητήρια εἰσιέναι. 
εἰ δέ τις φανείη ἢ μὴ γενόμενος εἰς τὸν τόπον 
τοῦτον ὃν ἐκέλευσα, ἢ ἐν συναγωγῇ τινι εὑρεθείη, 
ἑαυτῷ τὸν κίνδυνον ἐπαρτήσει: οὐ γὰρ ἐπιλείψει 
ἡ δέουσα ἐπιστρέφεια. ἀπόστητε οὖν ὅπου ἐκελεύ- 
σθητε.᾿ 

[7] Κ' Α “ ὃ , ’ δὲ “-“ αἱ νοσοῦντα δέ με κατήπειξεν, οὐδὲ μιᾶς 
ὑπέρθεσιν δοὺς ἡμέρας. ποίαν οὖν ἔτι τοῦ συν- 
ἄγειν ἢ μὴ συνάγειν εἶχον σχολήν; ᾿᾿ 

᾽ σ΄ , δξὯΠ Ὁ ᾽ 0." “-“ ΦΙ 

Εἶτα μεθ᾽ ἕτερά φησιν" “ἀλλ᾽ οὐδὲ τῆς αἱ-᾿ 
“ - “ “- 3 

σθητῆς ἡμεῖς μετὰ τοῦ κυρίου συναγωγῆς ἀπ- 
έστημεν, ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐν τῇ πόλει σπουδαιότερον 
συνεκρότουν ὡς συνών, ᾿ ἀπὼν μὲν τῷ σώματι, ὡς 
εἶπεν, " παρὼν δὲ τῷ πνεύματι, ἐν δὲ τῇ ἹΚεφροῖ 

- “ , 

καὶ πολλὴ συνεπεδήμησεν ἡμῖν ἐκκλησία, τῶν μὲν 
ἀπὸ τῆς πόλεως ἀδελφῶν ἑπομένων, τῶν δὲ 

- - φτ 

συνιόντων ἀπ᾿ Αἰγύπτου. κἀκεῖ θύραν ἡμῖν ὁ 
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“ ΑδιαΠδηυ5, ἐῃ6 ἀεραυΐγ-Ρτοΐθοῦ, βαϊα ἴο ὑθοῖὰ : 
“Απα ψγῃ0Ὸ ρῥγενεηΐβ γοῖι ἔγουα ὑγουβῃϊρρίηρ {π|8 σοά 
Αἴ5ο, 1 ἢ θὲ ἃ ρσοά, δἱοὴσ στ ἐπα παίαγαὶ σοᾶϑ ὃ 
ῬῸΥ γε σευ δία θη ἴο νγουβῃΐρ σοᾶϑ, ἃπᾶ ροᾶβ ῃοῖὰ 
8}} Κπονν. 

“ Ιο γϑίπβ στρ] δα : ὁ ὟΥὲε σγουβῃϊρ πὸ οἶμον Οοά. 
“Αια Πα ππ5, {πΠ6 ἀεδραυϊγ-Ρτεΐεοι, βα]α ἴο ὑπθῖὰ : 

1 8ε6 ἐπαῦ γε γα δὲ οὔποθ πηρυίθ αι]! πᾶ ᾿πβεηβῖ0 ]6 
οὗ [πε οἰθιθθπου οὗ ουν Αὐριυδε. ὙΥ̓Βοτθίοστα γα 584]] 

ποῦθε {Π 185 οἰδγ, θαῦ γε 5881} θθίδκα γουσβεῖνεβ ο ὑΠ 8 
 Ραγίβ οὗ ΓΡγα δπᾶ [τοτηδίη] ἴῃ ἃ ρίαοε οδ]δᾶ δρῆτο. 
ον {πΠ|5 15 ἐς ρ]δοθ 1 οῇοββ ἴῃ δοοογάδποα ψῖτῃ {π6 
ΘΟ 8 Πα οὔ ουῦ Απριυδι. Απά 1 5}4]] ἴπ πὸ ψῖβε Ὀ6 
Ραυτηϊ θα οἰτηου ἴο γοῖι Οὐ ἴο ΔΥ Οὐμοῖβ δἰτποὺ ἴο 
ΠΟ] Δββθυηθ] 165 οὐ ἴο δπῦθυ 6 οοιηδίεσίεβ, δ5. ὑπ 
ἃγ6 ο81164, [ἔΔῆγοπα ΡῈ ργονεᾶ ποὺ ἴο μάνα ρὍῃηβ ἴο 
ὑπΠ6 ρἷδοβ ἐμπαὺ 1 οοτηυπαπαθά, οὐ θῈ ἔουιμπᾶ αὖ ΔηῪΥ 
ΔΒΒΘΙΊΌΪΥ, ἢ6 ΜΨ011 Ὀγΐπρ ὑπ6 Ῥδυ}} ἀροη Πἰτηβ6 1, ἔου 
ἔθου 5881} θ6 πὸ ἰδοὸῖκ οὗ [πΠ6 πβοδθββαῦυ ορβογναίίοῃ. 
ΒΕ ροόπα ἐμουθίογα ψ Ποὺ γε ψετα δἰ εη. 

“ΑΠπα ὄνβῃ ὑβπουρἢ 1 πνγ5 5ἷοῖς, ῃ6 Πυθα τὴ 6 δυγαῦ 
υἱπουῦ συδηϊηρ τὴ6 ἃ β'ηρὶς ἄδγ᾽β τεβρίϊθ. ὙΥμαὶ 
ΒΡΆγῈ ὑΐτηθ ῃδὰ 1 {ῃδη τϑιηδἰπΐηρ οἰὑμοὺ ἔου Βο] ϊηρ' 

ΟΥ̓ ποῦ Βο]αϊπρ' δ Δϑθθυιθ]ν ἢ ἡ 
ΤΉδη ἴδεν οὐμοὺ τθυηδυκβ μ6 βαγ58: “Βαυὺ νὰ ἀϊἸά 

ποὺ αὐρϑίαϊη ἴγουη ανεὲπ {Π6 νἱβίθ]6 δββθιαθ]ηρ οὗ 
ΟΌΒΟΙνε5 τ] ἐπε Τιοτᾶ ; πᾶν, 1 βίτονε ὑπ8 τηοσα 
ΘΔ ΘΒ. ν ἴο σαῖπον ἰορϑῦμου ὑποβα ἴῃ ἐπα οἷν, 85 1 
1 γετα ἢ ἔποτα,  Βοΐηρ' αρβαπῦ ἴῃ θοάγ,᾽ 48 ἢ " βαϊᾷ, 
ὑῬυΐῦ ργεβεπὶ ἴῃ βρί δ, ἀπ αὖ σθρῆτο ἃ Ἰαῦρα ομυσοῃ 

ΟΑἶδο 80] υσπεα τ ἢ τι5, βοτὰ Ὀγθίμγθη Ὁ] ονγίπρ' τ18 
ἔνοτα ἴῃς οἰξγ, οὔμιϑὺβ Ἰοἰπίηρ α5 ἔοτα Εργρὲ. Απάᾷ 

1 Τὸ νγ88 ἔθ] ἰο θ6 ἀδηρδγοιι ἴο Δ]Πονν ΟΠ τ ἰβἐϊαπϑ ἴο 55 θη ]6 
δ ἴῃ6 σύν οὗ τηδυέυυβ : οἵ, ἰχ. 9. 3. Δ.6. δῖ. Ῥαχ]. 
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Αοίϑ 12, 2 

ΕΠΒΕΒΙΠ 

θεὸς ἀνέῳξεν τοῦ λόγου. καὶ τὸ μὲν πρῶτον᾽ 
ἐδιώχθημεν, ἐλιθοβολήθημεν, ὕστερον δέ τινες οὐκ 
ὀλίγοι τῶν ἐθνῶν τὰ εἴδωλα καταλιπόντες, ἐπ- 
έστρεψαν ἐπὶ τὸν θεόν. οὐ πρότερον δὲ παρα- 
δεξαμένοις αὐτοῖς τότε πρῶτον δι᾽ ἡμῶν ὁ λόγος: 
ἐπεσπάρη, καὶ ὥσπερ τούτου ἕνεκεν ἀπαγαγὼν 
ἡμᾶς πρὸς αὐτοὺς ὁ θεός, ἐπεὶ τὴν διακονίαν 
ταύτην ἐπληρώσαμεν, πάλιν ἀπαγήοχεν. 
“Ὁ γὰρ Αἰμιλιανὸς εἰς τραχυτέρους μέν, ὦ γὰρ Αἰμιλιανὸς εἰς τραχυτέρους μέν, ὡς 

ἐδόκει, καὶ λιβυκωτέρους ἡμᾶς μεταστῆσαι τόπους 
ἐβουλήθη, καὶ τοὺς πανταχόσε εἰς τὸν Μαρεώτην 
ἐκέλευσεν συρρεῖν, κώμας ἑκάστοις τῶν κατὰ 
χώραν ἀφορίσας, ἡμᾶς δὲ μᾶλλον ἐν ὁδῷ καὶ 
πρώτους καταληφθησομένους ἔταξεν. φκονόμει 
γὰρ δῆλον ὅτι καὶ παρεσκεύαζεν ἵνα ὁπόταν 
βουληθείη συλλαβεῖν, πάντας εὐαλώτους ἔχοι. 
ἐγὼ δὲ ὅτε μὲν εἰς ΚΚεφρὼ κεκελεύσμην ἀπελθεῖν, ἢ 
καὶ τὸν τόπον ἠγνόουν ὅποι ποτὲ οὗτός ἐστιν, 
οὐδὲ τὸ ὄνομα σχεδὸν πρότερον ἀκηκοώς, καὶ 
ὅμως εὐθύμως καὶ ἀταράχως ἀπήειν: ἐπεὶ δὲ 
μετασκηνώσειν εἰς τὰ ΚΚολλουθίωνος ἀπηγγέλη. 
μοι, ἴσασιν οἱ παρόντες ὅπως διετέθην (ἐνταῦθα 
γὰρ ἐμαυτοῦ κατηγορήσω), τὸ μὲν πρῶτον ἠχθέ-} 
σθην καὶ λίαν ἐχαλέπηνα: καὶ γὰρ εἰ γνωριμώτεροι. 
καὶ συνηθέστεροι ἐτύγχανον ἡμῖν οἱ τόποι, ἀλλ᾽ 
ἔρημον μὲν ἀδελφῶν καὶ σπουδαίων ἀνθρώπων 
ἔφασκον εἶναι τὸ χωρίον, ταῖς δὲ τῶν ὁδοι- 
πορούντων ἐνοχλήσεσιν καὶ λῃστῶν καταδρομαῖς, 
ἐκκείμενον" ἔτυχον δὲ παραμυθίας, ὑπομνησάντων. 
με τῶν ἀδελφῶν ὅτι γειτνιῴη μᾶλλον τῇ πόλει 
καὶ ἡ μὲν ΚΚεφρὼ πολλὴν ἡμῖν ἦγεν ἀδελφῶν τῶν 

ν 
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ἔδοτο αοα ορεηδά απο τι5 ἃ ἀοοΥ ἴον πε νγοτὰ. Απα 
 δὖ ἤγϑὺ γα χε α ρυϊβιδα, γγα ὑγετα βἰοηδά, Ραὺ αἴγοτ- 
γγᾶγα 5 ποὺ ἃ ἔεν οἵ πε δαΐμεῃ Ἰθῖς ὑπεὶν 14.015 ἀπα 

ζυτποα ἴο αοα. ΤΠρδη ἴον {πὸ ἢγϑὺ {τη τγὰβ {πε ψογα 
ΒΟΥ ΓΠΥΟΙΡῊ ΟἿ ΔΡΌΠΟΥ διηοηρ' ἔΠο856 ψγΠη0 δα ποὺ 
ξουτη θυ τεοοϊνοϑα ἰὑ. Τὸ νᾶ, δ5 1 ὑγευθ, ἔου ὑΠηῖ5 ὑπαὶ 
Οσοα ἴοοκ υ5 ἀνναῦ ἴο ἔπ6πι, ἃπα, θη γα μα {1ΠΠ168 

ἐΠῖβ τηϊηϊϑσγαϊίομ, ὕοοῖκ τ8 ἀνα ἀρ δίῃ. 
Ος “Ἐὸν ΑδιΠδπαβ νυ ἰϑῃ θα ἴο Τθυονα τ5 ἴο ΤΟ ρΡΠΟΥ, 
85 Πα ἐπουρῃὺ, πᾶ τηοσο ΓΛ υ δη-Π Κα Ρ]δοθβ, δπα Πα 

Ραᾶε {ποβε [γῆο γγουα βοαύεγθα] ἴῃ Ἔν ουῪ αἰγθοϊίοη ἴο 
βίγϑατα ἱορεῖμου ἴο [πΠ6 Μαγθούδη [που]6], ἀβϑὶρηΐηρ' 
Βαραύαϊε ν]]αραβ ἰπ {πε αἰδιυϊοῦ ἔῸγ θδοὴ ραγὺγ ; Ραΐ 
8 6 ροβίβα τόσα οὴ {πε τοδά, 850 ἐπαῦ νψψε μου] ΡῈ 
{πε ἢγϑὺ ἴο θῈ δυτοϑύθα, ΕῸΣ μῈ δου θηυ]ν νγὰ5 τηδηδρ- 
ἴηρ ἃπα διγδηρίηρ ἴὑ, πα΄, ὙΠ ΠΘνοΥ ἢ6 τ ἱϑῃβα ἴο 
561Ζ6 8, Π6 τηϊρῃῦ βπα τι5 8}} δαβὺ οὗ οαρίυσε. Α'5 
ἔου τὴθ, ψῇθη 1 Πδα θθεβη Ὀἀάθη ἴο ἀδραγὺ ἕο ὕθρῆτγο, 
1 αἰὰ ποὺ θνεῃ πον ἴῃ νι ῃδὺ αἰγϑοίίοη ἐπα ρ͵δος 1ὰν, 
ΒΟΔΥΟΘΙΥ Πανίπρ' ΠΟΥ 50 το ἢ ἃ5 Π6 πᾶτηα Ὀεΐου ; 
Πϑνου 6 1655 1 ἀδραυῖθα ψτἢ ἃ ρσοοα στᾶοα πα τδᾶβ 
πῸ αἰδύασραποθ. Βαυὺῦ ψΒδη ἰὺ νγὰβ ἰο]α τὴς ὑπαὺ 1 νγὰβ8 

ἕο τεῖηονα ἴο πα ρᾶγὶβ οὗ (ο]] αὐ πίομ, ἔμοθα 0 σευ α 
Ῥτγεβεηὺ Κπονν πον 1 νγὰβ δῇεοϊεα (ἴοΥ μευ 1 5Π4]}1 8 
ΤῊΥ ΟὟ ΔΟΟΙΙ561) : δ ἢγϑὺ 1 νγὰ5 νεχϑᾶ δπᾶ δχοθϑα- 
ἸΠΡῚΥ ΔΗΡΎΥ ; [ὉΓ ΑἸ ΠοὰρῊ ὑπ6 ρ]δοθβ Παρρεπβα ἴο 
Ῥὲ Ὀεύζου Κπονῃ δηα τόσα δια] αν ἴο α5, γεοῦ Ὁ νγὰ8 
δίπυτηθα ὑπαὶ {πε αἰδιγοῦ νὰ ψὶπουὺ Ὀγείθγ θη ΟΥ 
ῬΘΥβοηΒ οὗ ροοα οπαγδοῖθσ, ἃπα Ὄχροβεα ᾿εβϑίάθβ ἴο 
ΔΠΠΟΥΔΠΟ65. οὗ ἐγᾶνθ]]ουβ ἃπα ἱπουγϑίοηβ οὗ γΟΡὈ 615. 
Βαυὺ 1 ἔθυπα εποουταροιηθηῦ ἤθη ἐπα Ὀγθύμγθη το- 
ταϊπ θα τὴρ ὑπαὶ Ὁ νγὰβ Πθαυου {π6 οἶὐγ,: δηα ἐπαΐ, 
ὙΠ116 ΟἜρἢτο υϑεα ἴο Ὀυΐηρ' 5 σαποῇ ἱπτευοοῦγβα ἢ 

1 2,6. ΑἸοχαπαχίδ. 
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ΕΌΒΕΒΙΒ 

ἀπ᾿ Αἰγύπτου τὴν ἐπιμιξίαν, ὡς πλατύτερον ἐκ- 
κλησιάζειν δύνασθαι, ἐκεῖ δέ, πλησιαίτερον οὔσης 
τῆς πόλεως, συνεχέστερον τῆς τῶν ὄντως ἀγαπητῶν 
καὶ οἰκειοτάτων καὶ φιλτάτων ὄψεως ἀπολαύσομεν" 
ἀφίξονται γὰρ καὶ ἀναπαύσονται καὶ ὡς ἐν προ- 
αστείοις πορρωτέρω κειμένοις κατὰ μέρος ἔσονται 
συναγωγαί. καὶ οὕτως ἐγένετο. 

Καὶ μεθ᾽ ἕτερα περὶ τῶν συμβεβηκότων αὐτῷ 
αὖθις ταῦτα γράφει" “᾿ πολλαῖς γε ταῖς ὁμολογίαις 
Γερμανὸς σεμνύνεται, πολλά γε εἰπεῖν ἔχει καθ᾽ 
ἑαυτοῦ γενόμενα: ὅσας ἀριθμῆσαι δύναται περὶ 
ἡμῶν ἀποφάσεις, δημεύσεις, προγραφάς, ὑπ- 
ἀρχόντων ἁρπαγάς, ἀξιωμάτων ἀποθέσεις, δόξης 
κοσμικῆς ὀλιγωρίας, ἐπαίνων ἡγεμονικῶν καὶ 
βουλευτικῶν καταφρονήσεις καὶ τῶν ἐναντίων, 
ἀπειλῶν καὶ καταβοήσεων καὶ κινδύνων καὶ 
διωγμῶν καὶ πλάνης! καὶ στενοχωρίας καὶ ποικίλης 
θλίψεως ὑπομονήν, οἷα τὰ ἐπὶ Δεκίου καὶ Σαβίνου 
συμβάντα μοι, οἷα μέχρι νῦν Αἰμιλιανοῦ. ποῦ δὲ 
Γερμανὸς ἐφά τίς δὲ πε ὶ αὐτοῦ λόγος; ἀλλὰ ρμαᾶνος νὴ» ῥὲ ογος; 
τῆς “πολλῆς ἀφροσύνης, εἰς ἣν ἐμπίπτω διὰ ΓῪερ- 
μανόν, ὑφίεμαι, δι᾿ ὃ καὶ τὴν καθ᾽ ἕκαστον τῶν 
γενομένων διήγησιν παρίημι τοῖς εἰδόσιν ἀδελφοῖς 
λέγειν. 
Ὃ δ᾽ αὐτὸς καὶ ἐν τῇ πρὸς Δομέτιον καὶ Δίδυμον 

ἐπιστολῇ τῶν ἀμφὶ τὸν διωγμὸν αὖθις μνημονεύει 
ἐν τούτοις" ἣ τοὺς δὲ ἡμετέρους πολλούς τε ὄντας 
καὶ ἀγνῶτας ὑμῖν, περισσὸν ὀνομαστὶ καταλέγειν, 
πλὴν ἴ ἴστε ὅτι ἄνδρες καὶ γυναῖκες, καὶ νέοι καὶ 
γέροντες, καὶ κόραι καὶ πρεσβύτιδες, καὶ στρατιῶται 
καὶ ἰδιῶται, καὶ πᾶν γένος καὶ πᾶσα ἡλικία, οἵ 
μὲν διὰ μαστίγων καὶ πυρός, οἵ δὲ διὰ σιδήρου τὸν 
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ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑῚΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΥἹ]. χε. 17-20 

Ῥγείῆτεη τόσα Εὑσγρί, 50 ὑμαῦ ἔῇεθυα νγὰβ ἃ σίου ἀγα 
᾿ἔτοτα ψῃ ἢ το σαῦμου ἃ οοπργασαϊίοη, γεὺ ὑπετο, ποτα 
ἐΠ6 ΠΘδΥΟῚ ροβί οι οὗ ἐΠ6 οἰδγ, νγε 5ῃο 4 δηΐου βθείηρ 
᾿ΤΩΟΙ6 οομδύδηνν ὑμοβα σθα}]γ Ὀα]ονθα δπᾷ τηοσὲ ἰηὺϊ- 
τηδῖβ πᾷ ἀθαυ. ὙΤΠΕΥ ρου] οοτλθ, {παν 588, ἀπ 
βύδυ ἐπε πὶρῃξ, 8π4, 85 ἴῃ ἔῃ 6 τῆουβ γϑιηοΐα βα θασθδη 
αἰσινϊοῖβ, ἔμουα νγουἹα 6 βϑούϊομδὶ δϑϑθια ]165. Απᾶ 
80 Ὁ ργονβα. 

ς ΑΠᾶ, δου οὔδει γϑυλδυκθ ἢ τοίοσεποα ἕο νυ μδὶ 
Βαρρεπαᾶ ἴο Πίτη, ἢ6 νγυϊῦεβ δρ'ίῃ 85 ἔΉ]Ποννβ : “ΜδηγΥ, 
ἕο 6 5.16, δῦ ὑῃ6 σοῃξδβϑίομβ οἢ ννῃΐο (ὐΟΥΤ Δ Π 5 
Ρυά65 Πἰπηβοὶ δ, την πε Παρρεηΐηρβ ἕο 8 Βυτὶ οὗ 
γΒΙοἢ Π6 Πδ85 ἴο [6]]---δνϑη 4}1 {πε ἐῃίηρϑ ὑπαὺ ἢθ οδῃ 
τηᾶκα ἃ 1ἰϑὺ οὗ 85 γαρδιαᾶϑ 8: βθβηΐθῃσθβ, οοῃῇβοδίϊοηβ, 
Ῥγοβουρὑϊοη5, Βρο Πἱπρ' οὗὨ Ῥοβββββίοῃβ, ἰοβϑβ68 οἵ ἀϊρηί- 
165, ἀδβϑρίβίπρϑ οἵ νου αν ρἼονυ, ἀἰβαδίηΐηρβ οὗ οουὰ- 
τησπάδϊοηβ πα ἐπα σανουβα ἔγοσα ργοΐδοῦ δπα οοὰποῖ!, 
Θηάυγαποα οὗ ἰπγθαῖΐβ, ουϊουῖθβ, ρθυ1]5, ραυβεουἐοηβ, 
δ ηἀουΐηρβ, ΔηρΙ 5 πα αΐνοτθ ὑὐϊυϊαίοπβ, ϑιο ἢ 
88 Βαρρεηβᾶ ἴο τὴ86 ὑπᾶδὺ Πβοίιβ πα ϑδρίηιβ, ἅΡ ἴο 
πα ργεϑϑηῦ ἔτηθ ὑηᾶ ον Αθυη]ἕδηυθβ. Βαΐ ποτα αἸά 
Οευτηδηι5 ρροαῦ ἢ δῦ ὑδ1|κ νγὰβ ὑβεσε δουΐ Πίΐτη ὃ 
Βυΐ 1 τηυβὺ οθα56 ἔτοτα {Π6 σγθδαὺ ὉΠ} ἰηἴο ψῃΐῖοι 1 
81 {Ὁ ]Π1ησ οα. δοοοιιπὶ οὗ (ὐδυγηδηιβ ; ψΠογοΐουα 8150 
1 ἔουθϑαν ἴο σίνα ἴῃ ἀεἰδ1] ἴο με Ὀγείγθη ψῃο πον 
ὕμοτα δη δοοουηῦΐ οὗ {π6 Ἔνθηΐβ. 
ΤῊ βάῖηθ Π᾽οηγβίαβ, ἴῃ πα Ἰε ῦου 4150 το Που τ ἶα5 

δηα ὨΙάγταιβ, τα θη! οη5 ἀραῖπ [Π6 Παρρθηΐηρβ οὗ {π6 
Ῥαγβθουϊίοη, 85 ἔΌ]Π]ονΒ : ““Βαυὺ ἰὉ ἰ56. ϑυρογῆπουβ ἴο 
τϑοουηῦ ὈΥ̓͂ ΠΔΙΩ6 ΟἹ" ΡΘΟΡΪΘ, βίποα ὑΠΕΥ Δγ6 ΠΌΤΠΘΥΟΙΙΒ 
δηα πη κηονη ἴο γοι.. Οπὶν ὑπαογϑίδηα ἐπαῦ τηθη ἀπά 
οσα θη, Ὀοὶἢ οἷα τηθη δπα Ἰδᾶβ, θοῇ οἷν]β ἀπ ἀρϑὰ 
γγοτα 6, οί 5. ] 1θτβ δπα οἷν! απ, ΟῚ Ἔν ΟΥΎ τᾶοα 
ΔΠΑ ΘνΘΙῪ 8ρ6, βοῖὴθ δῃάυγηρ βοουγρίηρθ δηάᾶ ἢτγο, 
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ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

᾿ γΩ ,ὕ . , 9 , ᾿ 
ἀγῶνα νικήσαντες, τοὺς στεφάνους ἀπειλήφασιν" 
τοῖς δὲ οὐ πάμπολυς αὐτάρκης ἀπέβη χρόνος εἰς 
τὸ φανῆναι δεκτοὺς τῷ κυρίῳ, ὥσπερ οὖν ἔοικεν. 
μηδὲ ἐμοὶ μέχρι νῦν, διόπερ εἰς ὃν οἶδεν αὐτὸς 
ἐπιτήδειον καιρὸν ὑπερέθετό με ὁ λέγων ᾿ καιρῷ 
δεκτῷ ἐπήκουσά σου, καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας 
᾽ ,ὔ ᾽ Ἁ ᾿Ὶ 3 ε “-“- ᾽ δὴ ᾿ ἐβοήθησά σοι. τὰ γὰρ καθ᾽ ἡμᾶς ἐπειδὴ πυν- 

’ὔ Ν , “ Ἐν Σὰν -΄ δ 

θάνεσθε καὶ βούλεσθε δηλωθῆναι ὑμῖν ὅπως δι- 
ἄγομεν, ἠκούσατε μὲν πάντως ὅπως ἡμᾶς δεσμώ- 
τας ἀγομένους ὑπὸ ἑκατοντάρχου καὶ στρατηγῶν. 
καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς στρατιωτῶν καὶ ὑπηρετῶν, 

“. “- 4, ἐμέ τε καὶ Γάϊον καὶ Φαῦστον καὶ Ἰ]έτρον καὶ 
ΠΠαῦλον, ἐπελθόντες τινὲς τῶν Μαρεωτῶν, ἄκοντας. 

" Ἁ « ΄, ,ὔ Ἁ ,ὔ 3 καὶ μηδὲ ἑπομένους, βίᾳ τε καὶ σύροντες, ἀφ- 
ήρπασαν: ἐγὼ δὲ νῦν καὶ Γάϊος καὶ Πέτρος μόνοι, 
ὧν ἀλλ ἰδελφῶν ἀπορφανισθέντες, ἐν ἐρήμῳ. τῶν ἄλλων ἀδελφῶν ἀπορφανισθέντες, ἐν ἐρήμῳ 

καὶ αὐχμηρῷ τῆς Λιβύης τόπῳ κατακεκλείσμεθα, 
“- “ “ “1 τριῶν ὁδὸν ἡμερῶν τοῦ Παραιτονίου διεστηκότες.᾽ 

Καὶ ὑποκαταβάς φησιν" “ἐν δὲ τῇ πόλει κατα- 
δεδύκασιν ἀφανῶς ἐπισκεπτόμενοι τοὺς ἀδελφούς, 

,ὔ Ἁ 7 ’ Δ , πρεσβύτεροι μὲν Μάξιμος Διόσκορος Δημήτριος 
Λούκιος: οὗ γὰρ ἐν τῷ κόσμῳ προφανέστεροι 
Φαυστῖνος καὶ ᾿Ακύλας ἐν Αὐγύπτῳ πλανῶνται" 
διάκονοι δὲ οἱ μετὰ τοὺς ἐν τῇ νήσῳ τελευτήσαντας 
«ς ’ “ ᾽ ͵ ’ ὑπολειφθέντες Φαῦστος Εὐσέβιος Χαιρήμων" 

“ ͵ὔ ι 

Εὐσέβιος, ὃν ἐξ ἀρχῆς ὁ θεὸς ἐνεδυνάμωσεν καὶ 
παρεσκεύασεν τὰς ὑπηρεσίας τῶν ἐν ταῖς φυλακαῖς 
γενομένων ὁμολογητῶν ἐναγωνίως ἀποπληροῦν 

-“ “-“"ο ’ὔ καὶ τὰς τῶν σωμάτων περιστολὰς τῶν τελείων 
καὶ μακαρίων μαρτύρων οὐκ ἀκινδύνως ἐκτελεῖν" 

“- ᾿Ὶ καὶ γὰρ μέχρι νῦν οὐκ ἀνίησιν ὁ ἡγούμενος τοὺς 
μὲν ἀναιρῶν, ὡς προεῖπον, ὠμῶς τῶν προσ- 
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οὔμουβ {Π6 βυνοτα, οοπαπουθα ἴῃ ἐπ6 ἤρῃϊ δηα ἢδνε 
γϑοοϊνοα ὑπεῖν ογόνβ. Βαΐ ἴῃ {πΠ6 οαϑθ6 οἵ βοῖηβ, ἃ 

ΟΨΕΙῪ ἰοπρ ὑἶϊπη6 τγὰβ ποὺ βιυήποϊθηῦ ἴο βῇονν ὑμϑτα 
δοσθρύδ]6 ἴο {π6 1, οτα, 85 ᾿παθοϑα [Ὁ 15 5011] ΘΘ θυ  ΠΡῚΥ 
ποῦ 5ιιηπμποϊθηῦ ἰπ τὴν οαθ6 ; ψΠογοίογα 1 ἤᾶνα θθθη 
Ῥαΐ οἵδ, ἀπ} ὑῃαῦ βυϊα]6 ὑἴπιθ ἐμπαῦ Ηδ Κπονβ, ὈῪ 

Ηἴμτὰ ἐπδΐὺ βδίτῃ : “Αὐ δὴ δοοδρύδϑθ]α ἐΐπηθ 1 πϑδυκεπρα 
πηΐο ἴῃ 66, δπα 'ἰπ ἃ ἀδὺ οὗ βαϊναϊίζοη αἰά 1 βυσοουν 
{Π66.᾽ ΕῸΓ 5ἴποα γα τηδίζα ἱπαυΐγῖθβ ἃ5 ἕο ΟἿΥ δἰαϊτβ 
Δα ἀοβῖτα ἴο ΡῈ ἰοϊὰ ἤονν νγε ῬΡ885 οὔσ ἐΐτηθ, γε ἢδνθ 
Παατα οἵ οουτβα μον ἐπαῦ θη γα σγοσα Ῥεδίηρ' 164 
ΔΥΤΑΥ ὈΥΪΒΟΠΘΥΒ ὈΥ ἃ σα τ οη Δ Πα ἀπαγην τ ἢ {ΠΕ ῚΣ 
ΒΟΙΟΙΟΥΒ Δ πα βευνδηΐθ---ἰ δηα Οδίυβ δπα Εδυβίιβ δα 
Ῥεῦύεν δηα Ῥϑιυ]---οου δίῃ οὗ [6 ποῖὴβ οὗ Μδῖδᾶ οᾶῖηθ 
ὌΡ, ἀγασρδα υ5 ὈΥ ἔογοα δηα σαΥτ δα τι8 αυγᾶν, ἀρ αἰ πϑῦ ΟἿ 
ψ1}} ἀπα ἴπ ἐπα ἔδοα οὗ οὐ το αβα] ἴο ἔΌΠονν ἔμθια. Απά 
ΠΟΥ͂ 1 δηα Οδίαβ δπα Ῥεΐθι οὐἱυ, θεγθῖ οὐ {Π6 οὐποὺ 
Ῥτγείῆγθη, μαννα θθ θη 5ῃπῦ ὉΡ ἰπ ἃ ἸΙοπεῖν, ρδυο θᾶ βροῦ 
ἴῃ Γῖργα, ἃ ὑῃγθθτ-δγϑ Ἰουσ πο Υ ἔγοτα Ραγδοιοηίατση.᾿ 

Απα ἃ {016 ἔασον ἀονγῃ πα βᾶγβ: “᾿Βαΐ ἰπ {πΠ6 
οἷδν ἴῆθγα ἤανα οοποθδ] θα ἐμουηβοῖν 5, ΒΕΟΥ ΘΕΙΥ νἱβιυν 
πε Ὀγείῆγθη, οὗ {πΠ6 ργδϑογίου Μαχίτηιιϑ, Π)᾿οβοου 8, 
ειηοί σία, [λιοῖαϑ. ΕῸΥ ἐποβθα ψγῃο γα εύζου Κποννῃ 
ἴῃ ῃ6 ψου]Ἱα, Βδυβύϊπυβ ἀπα Ααυῖ]α, ἃγα νϑπάουίηρ, 
δου ἱπ Ἑσγρί. Α5 ἴο πε ἄδθδοοῦβ, ἔπδῪ ψο 510- 
νίνοα ὑποβθ ἐμαὶ αἰεα ἴῃ {πε ἰϑ]απα δῖ Εδυϑίιβ, 
Ἐαπορῖιβ, Ομδουεηθοῃ : ἐπαὺ Εμαβοθῖαθ, βοτὰ ἔτΌτα 
πε Ῥερί πηΐηρ Οοα 5ἰγθηριμεποα δηα ρυθραγθα ἴο 
ΤΘΠΘΘΥ 411} ΘΠΟΥΡῪ {Π6 βευνίοαβ ἴο ἔπ6 σοῃθϑϑουβ 
᾿παῦ σγευα ἴῃ ῬΥΐβοι, ἃ πα αὖ ὯΟ 5128]}] υβὶς ἕο Ῥϑυ υυη 
16 ἰαϑὶς οὔ Ἰαγίπρ' οὐδ ὑῃ6 σοῦρβθβ οἵ πΠ6 Ὀ] ββθᾶ δῃηά 
Ῥευξεοι τηᾶυῦγυβ. ΕῸΥ ὄνθῃ ἴο {ῃϊ8 ἀδὺ με ργεΐδος 
αἀ065 ποῦ ο6856 “τόση ρα προ ἴο ἃ οὐ 16] ἀθδίῃ, 51 ἢανα 
5814 Ρεΐογθ, βοῖηθ οὗ ἔῆοβα ηο ἃγα Ῥγουρῃῦ Ῥαϑίουε 
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αγομένων, τοὺς δὲ βασάνοις καταξαίνων, τοὺς δὲ 
φυλακαῖς καὶ δεσμοῖς ἐκτήκων. προστάσσων τε 
μηδένα τούτοις προσιέναι καὶ ἀνερευνῶν μή τις 
φανείη, καὶ ὅμως ὁ θεὸς τῇ προθυμίᾳ καὶ λιπαρίᾳ͵ 
τῶν ἀδελφῶν διαναπαύει τοὺς πεπιεσμένους.᾽ 

Καὶ τοσαῦτα μὲν ὁ Διονύσιος. ἰστέον δὲ ὦ ὡς ὁ μὲν: 
Εὐσέβιος, ὃ ὃν διάκονον προσεῖπεν, σμικρὸν ὕστερον 
ἐπίσκοπος τῆς κατὰ Συρίαν Λαοδικείας. καθ- 
ἵσταται, ὁ δὲ Μάξιμος, ὃν τότε πρεσβύτερον εἴρηκεν, 
μετ᾽ αὐτὸν Διονύσιον τὴν λειτουργίαν τῶν κατ᾽ 
᾿Αλεξάνδρειαν ἀδελφῶν διαδέχεται, Φαῦστος δέ, 
ὁ σὺν αὐτῷ τηνικάδε διαπρέψας ἐν τῇ ὁμολογίᾳ, 
μέχρι τοῦ καθ᾽ ὑμᾶς διωγμοῦ φυλαχθείς, γηραιὸς 
κομιδῇ καὶ πλήρης ἡμερῶν καθ᾽ ἡμᾶς αὐτοὺς 
μαρτυρίῳ τὴν κεφαλὴν ἀποτμηθεὶς τελειοῦται. 

᾿Αλλὰ τὰ μὲν κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ τῷ Διονυσίῳ 
συμβάντα τοιαῦτα. ΧΙ]. κατὰ δὲ τὸν δηλούμενον 
Οὐαλεριανοῦ διωγμὸν τρεῖς ἐν Ἰζαισαρείᾳ τῆς Παλαι- 
στίνης τῇ κατὰ Χριστὸν διαλάμψαντες ὁμολογίᾳ, 
θείῳ κατεκοσμήθησαν μαρτυρίῳ, θηρίων γενόμενοι. 
βορά- τούτων ὁ μὲν Πρίσκος ἐκαλεῖτο, ὁ ὁ δὲ Μάλχος, 
τῷ δὲ τρίτῳ ᾿Αλέξανδρος ὄνομα ἦν. τούτους 
φασὶν κατ᾽ ἀγρὸν οἰκοῦντας, πρότερον μὲν ἑαυτοὺς 
ὡς ἀμελεῖς καὶ ῥᾳθύμους κακίσαι, ὅτι δὴ βραβείων, 
τοῦ καιροῦ τοῖς πόθου γλιχομένοις οὐρανίου 
διανέμοντος, ὀλιγωροῖεν αὐτοί, μὴ οὐχὶ προ- 
αρπάζοντες τὸν τοῦ “μαρτυρίου στέφανον" ταύτῃ 
δὲ βουλευσαμένους, ὁρμῆσαι ἐπὶ τὴν Καισάρειαν. 
ὁμόσε τε χωρῆσαι ἐπὶ τὸν δικαστὴν καὶ τυχεῖν 
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 Βΐτη, γγ ἢ] οἰμϑυβ ΠῈ σα ]αῖθϑ τ ἢ τουἔαγοβ, ΟΥ Δ]Ποννβ 
ἴο ΡὈἷπθ ΔΥΔΥ ἴῃ ἱτηρυἰβοηυηθηΐ δπα ΤΠ αΐπβ, οἰνίηρ Ηΐθ 
ΟΥ̓ἀ6Υ5 ὑπαῦ ΠΟ ΟὁΠ6 15 ἴο σῸ ΠΘδγ ἔπϑιη, δηᾷ ἱπναδβυϊραῦ- 
 ἴπρ' ψΒοΠοΥ δὴν Πᾶ5 θ6θὴ ἔουπά 50 ἀοίηρ' ; πϑνευίῃο- 
1685 Οοα ρἶνεβ βουὴθ γϑδρίζα ἕο ὑῃοβθ ψῆο δγδ ΒΟΥ ΪΥ͂ 
ΡτοΘββοά, ἐπγουρὴ {Π6 Ζ68] πᾶ βἰθδαξαβίμθβθβ οὗ {Π6 
Ῥγείθγθη.᾿ 

ΒΌΘΗ 5 ἘΠ δοοουηῦ σίνθη Ὀγ Πίοηγϑῖθβ. [Γὑ 5Βῃου]ᾶ 
ΟΡε οββουνϑά, πονενοῦ, ἐπαὺ Ἐπαβε θῖπ5, ποτὰ μ6 68]]5 
ἃ ἄδδοοῃ, ΒΠοΥ ΕΥ δου 5 νὰ5 δρροϊηἑοα Ὀίβθορ οὗ 
Π δοάϊοδᾶ ἴῃ ϑγυῖα ; πα Μαχίπιιβ, οἵ σῇοσα μ6 5βρϑδκβ 
δ 5. ὃ ῬΥΘΒΌΥ ΤΟΥ {Π6η, βαοοοοαδα Ἰ)᾿οηγϑίιβ Ὠϊτη561} ἴῃ 
ἢϊ5 τηϊηἰθῦνν ἕο ἐῃ6 Ὀγεῖῆτθη ἴῃ ΑἸεχαπάτσία ἢ Ὀαΐ ἐπαΐ 

 Ἑδυδβῖιβ, ψγῆο δοὴρ νὶτἢ Πΐτη νγὰβ αἰβ συ 5ῃ 64 αὐ 
ὑπαῦ {ἶπηα ἔου Ηΐβ οοηξεϑβίοη, νγὰβ ργεβουνϑα πη} {Π6 
Ῥευβεοι οι ἴῃ Οὐ ἀὍΥ, ἃπα, ψῃ θη ααἰξα δ οΪα τηδῃ 
δα {Ὁ} οὗ ἀδγ5, νγὰβ ρευξεοϊβα Ὀγ τηδυγγάουη ἴῃ ΟἿΥ 
οὐσιι ἐἶτηθ, θεΐηρ Ρεμϑδαθά. 

ΧΙ]. 850 1Ὁ Βαρρεπβᾶ ἴο Πἱοηγϑῖαβ δὖ ὑπαὶ ἐϊπιθ. 
Βαυΐ ἀυτγίπρ' μα ρουββουϊίοη οἵ Ν᾽ ἱδθυίδη, οὗ ψῃοἢ γα 
δΥ6 βρβακίηρ', ἔῆγεθ ρϑύβοῃβ δ ὕδδϑϑαγδα ἴῃ Ῥαϊθϑεϊπθ, 
ΘΟΠΒΡΙσαοι5. ἔῸΥ ὑπεὶγ οοηξεββίοη. οὗ ΟΠ γίθι, σους 

Δαογπαα ψ 1 ἃ αἰνίπο τηυίγγάοση, θθοουΐηρ' ἔοοα ἔῸΥ 
ὙὙΠ6 Ρδαϑίβ. ΟΥ̓ ῃπθϑ86 οὔ νγᾶβ οδϑ]] δᾶ Ῥυίΐίβουβ, ὑπ6 
ΒΕεοομα Μδίομυβ, δπα ἐπε πδῖὴθ οὗ ἐπε {πϊτὰ νγαὰϑ 
ΑἸδχαπάθυ. [1ὐ ἰ5. βϑαϊᾷ ὑπαῦ {π6586 τῆθῃ, ψῆὴο ψε 6 
Ἰινίπρ ἴῃ ἐπ οουπέγυ, αὖ ἢγϑῦ τεργοδοῃθα ὑμϑυηβοῖνεβ 
ἔονυ ὑπαὶ οαυθ θη δηα 5]οίῃ, θθοδιβα ἰηϑιθδαᾶ οὗ 
Παβιθηϊπρο' ἴο βϑεοῦσα ὑῃ6 ογόνῃ οὗ τηατίγγάοτα, {ΠῸῪ 
ὙγΕΥ6. Ῥτονίηρ οοητοιηρύποιβ οὗ ρῥυῖσεβ, ὑπουρῃ {Π6 
Ῥιεϑεηῦ ορρουδυηῖϊον νγὰβ θαϑίονίηρ ὑἤθα ΡΟ 500 ἢ 
85 γδδυμηθα ψ]ἢ ἃ Ποανθηὶν ἀοϑῖγο. Βαῦ ὑπαὶ ἤθη 
πεν πᾶ ἔδκθη οοῦηβθὶ ὑπούθομ, {ΠΥ βἰαγιθα ἔῸΥ 
δοβαῦθα, ρρεαγθα βεΐοτε ὑπθ Ἰπᾶρα δπᾶ τηθὺ {ῃ6 
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τοῦ προδεδηλωμένου τέλους. ἔτι πρὸς τούτοις 
γύναιόν τι κατὰ τὸν αὐτὸν διωγμὸν ἐν τῇ αὐτῇ 
πόλει τὸν ὅμοιον ἱστοροῦσιν ἀγῶνα διηθληκέναι" 
τῆς δὲ Μαρκίωνος αὐτὴν αἱρέσεως γενέσθαι κατέχει 
λόγος. 
ΧΙΠ. ᾿Αλλ᾽ οὐκ εἰς μακρὸν δουλείαν τὴν παρὰ 

βαρβάροις ὑπομείναντος Οὐαλεριανοῦ, μοναρχήσας 
ὁ παῖς σωφρονέστερον τὴν ἀρχὴν διατίθεται, 
ἀνίησί τε αὐτίκα διὰ προγραμμάτων τὸν καθ᾽ 
ἡμῶν διωγμόν, ἐπ᾽ ἐλευθερίας τοῖς τοῦ λόγου 
προεστῶσιν τὰ ἐξ ἔθους ἐπιτελεῖν δι᾿ ἀντιγραφῆς 
προστάξας, ἥτις τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον" “᾿ Αὐτο- 
κράτωρ Καῖσαρ ἸΠούπλιος Λικίνιος Γαλλιῆνος 
Εὐσεβὴς Εὐτυχὴς Σεβαστὸς Διονυσίῳ καὶ Πῶνᾳ 
καὶ Δημητρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς ἐπισκόποις. τὴν 
εὐεργεσίαν τῆς ἐμῆς δωρεᾶς διὰ παντὸς τοῦ 
κόσμου ἐκβιβασθῆναι προσέταξα, ὅπως ἀπὸ τῶν 
τόπων τῶν θρῃσκευσίμων ἀποχωρήσωσιν, καὶ 
διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς τῆς ἀντιγραφῆς τῆς ἐμῆς τῷ 
τύπῳ χρῆσθαι δύνασθε, ὥστε μηδένα ὑμῖν ἐνοχλεῖν. 
καὶ τοῦτο, ὅπερ κατὰ τὸ ἐξὸν δύναται ὑφ᾽ ὑμῶν. 
ἀναπληροῦσθαι, ἤδη πρὸ πολλοῦ ὑπ᾽ ἐμοῦ συγ- 
κεχώρηται, καὶ διὰ τοῦτο Αὐρήλιος Ἰζυρίνιος, ὃ 
τοῦ μεγίστου πράγματος προστατεύων, τὸν τύπον 

Ἁ δ΄ ᾽ “ ὁ ’ὔ ᾽) τὸν ὑπ᾽ ἐμοῦ δοθέντα διαφυλάξει. 
Ταῦτα ἐπὶ τὸ σαφέστερον ἐκ τῆς Ῥωμαίων 

ἑρμηνευθέντα γλώττης ἐγκείσθω. καὶ ἄλλη δὲ 
τοῦ αὐτοῦ διάταξις φέρεται, ἣν πρὸς ἑτέρους 

1 Τῆς Ῥεγβίδη Κίηρ, ϑδροῦ ἴ1., ἱπνδάϊπρ' ὑπθ βαβίθσπ. 
ῬΓΟνποο5 οὐ ἔπε Ἐπηρίτο, ἴοοῖκ Απίϊοοῃ, δἀπᾶ τηϑδᾶθ ἔπ 
ΘΙΊΡΕΓΟΥ Ν᾽ ΔΙ ουίδη ἃ ὈΓΙΒΟΠΘΓ. 4 
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Δρονθ-τηθηὐοηθα ομα. Μουύδονοὺ ποὺ ταϊαΐα ὑπδῦ, 
Ὀεβϑί465 ἔπθβθθ, ἃ οογΐαίϊῃ ψοσηδῃ ἀυγίηρ ἴῃ 6 58 1ὴ6 
Ῥαουβθουθίομ ἀπ ἴῃ {Π6 βᾶηηα οἷδν ἐπα υγϑα το ἐπε οπαᾶ 
8 {{κὸ οοπῆϊοι. Βαὺ 1ἴὑ 15 τεοογάβα ἐπαὺῦ 5η6 Ῥεϊοηρσϑᾶ 
ἴο ἐπε βεοὺ οὗ Μαγοίοῃ. 
ΧΙ. Βαυΐ ποὺ ἸΙοπρ' αἴγογνγαγβ  δθυΐδη ἀπαογυγθηῦ 

ΒΙΑνΕΥῪ δὖ {πΠ6 Βαπᾶβ οὗ πε Ῥδυθδγίδηβ,: δηα Ηΐβ 50η, 
ΒΟ  Θαϊηρ' το {Π6 5016 ρονγεῖῦ," οοπαποϊθα ἐῃ6 σονθιῃ- 
τηθηὐ ] ἢ τηογα ΡΥ ἄδθποα, δηα ἱπητηθαϊαΐο]ν ὈΥ τηθδη5 
οἵ εαἀϊοῖβ ραῦ δὴ δπᾶ ἴο {πε ρουββουϊζοη ἀραϊηβϑὺ 5. 
Ης σταπίδα ἔλεε ρονεῦ ἴο ἔποβα γῆ. ρῥγεϑί θα ΤΥ οΥ 
π6 νου ἴο ρευΐουμι ἐμαῖν δοουβίοτη θα ἀπίϊε5, ὈῪ ἃ 
τ βουῖρῦ γΒ]Οἢ στιπηβ ἃ5 ΟΠ] οννΒ : “ὙΠ 6 Ερουου δ οβαῦ 
ῬΌΒΙ5. Τλοϊηῖ5 ΘΔ] θπυ5. Ρίαθ. ΕδΙχ Αὐρυδίυβ τὸ 
Τιοηγβῖαβ ἀπά Ῥίηπαβ δπα Τοταθίγίαβ δπα ἐπα οὐ ὺ 
ῬΙΒῃορβ. [1 πᾶνε οίνϑη τὰν ογάδν ὑπαὶ ἐπε θεποῆϊὶ οὗ 
τὴν Ρουηΐν 5Ποι]α θ6 ρα] 5Π64 ἐπτουρσπουΐ 411 ἐπ6 
ΟΥ]α, ἴο {π6 ἱπτοηὺ ἐπα πον 5ῃου]α ἀεραγὺ ἔτουα ἐπα 
Ῥίδοαβ οἵ ψουβηΐρ,} ἀπ ὑπουθίουε γα 8150 ταύ 86 {ῃ6 
ΟΥ̓ ἀἴπαποθ οοηξαϊποα ἴῃ τὴν γϑβουϊρῦ, 50 ἐπαῦ ΠΟΠ6 ΤηΔΥ 
τηοϊοϑῦ γοὰ. Απα {ῃϊ5 ἐπίηρ ψῃοἢ 1 15 τ  Π]η γουτ 
Ῥουγαι ἕο ΔΟΘΟΙΏΡ]Π5η Πὰ5 Ἰοηρ' βίποθ θθθη οοποραραᾶ 
Ὀγ τα ; δηᾷ ἐπογεΐοτε Αὐγο]λιβ Ουϊνηα5, ΠΟ 15 ἴῃ 
ΘΠάτρα οὗ {πε Ἐ ΧΟ α σου, ψ}1}} οὔβεσνα {πες ογάϊμδηοα 
ϑίνεη ὈΥ τη. 
Τὺ {π|5, νυ ἢ ον ἐπ6 βακα οὗ συβαῦευι οἰθαυπ 688 

γγὰβ ἰγδαῃϑὶαἰεα ἴτοσα {πὸ 1,αἰΐϊπ, 6 ἱπθουϊεᾶ. Απάᾶ 
ἔπουα ἰβ δἷϑὸ Ἔεχίδηὺ δηοίμου οὗ {πΠ6 βϑγηθ δι ρουοΥ 'Β 
ΟΥ̓ ΠΔΠ665, ψῃο ΠῈ δααγοϑθεα ἴο οὔπεὺ Ὀῖβῃορϑ, 

3 (δ]]Π}]6 μι, γὴο Ππαα Ὀδοη δβϑοοίαϊεα ἰπ τὰ] τἱτ ἢ 8 
ξαϊμεν ΜΝ δ]ουίδη βίπος α.Ὁ. 92ὅ8, Ὀεοδιηθ 5016 Απρπϑίιι5. ἴῃ 
260 οἵ 261. 

3. 4,6. ὑπαὶ {πε ᾿ἡδαΐξῃθη, Βῃου]α ἀδραγὲ ἔγοπι ἔπεῖη, δπα οἷν 
ἔποπα ἀρ ἴο ἐπε ΟΠ τ ϑἐίδηβ. 
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ἐπισκόπους πεποίηται, τὰ τῶν καλουμένων κοιμη- 
τηρίων ἀπολαμβάνειν ἐπιτρέπων χωρία. 

ΧΙΝν. Ἔν τούτῳ δὲ τῆς μὲν Ρωμαίων ἐκκλησίας 
εἰς ἔτι τότε καθηγεῖτο Ξύστος, τῆς δ᾽ ἐπ᾽ ᾽᾿Αντιο- 

’ ᾿Ὶ ͵ὔ , ᾿Ὶ χείας μετὰ Φάβιον Δημητριανός, Φιρμιλιανὸς δὲ 
Καισαρείας τῆς Καππαδοκῶν, καὶ ἐπὶ τούτοις τῶν 
κατὰ [Πόντον ἐκκλησιῶν Γρηγόριος καὶ ὃ τούτου 
ἀδελφὸς ᾿Αθηνόδωρος, ᾿Ωριγένους γνώριμοι: τῆς 
δ᾽ ἐπὶ Παλαιστίνης ζαισαρείας, Θεοκτίστου μετ- 
αλλάξαντος, διαδέχεται τὴν ἐπισκοπὴν Δόμνος, 
βραχεῖ δὲ χρόνῳ τούτου διαγενομένου, Θεότεκνος, 
ὁ καθ᾽ ἡμᾶς, διάδοχος καθίσταται" τῆς δ᾽ Ὥρι- 
γένους διατριβῆς καὶ οὗτος ἦν. ἀλλὰ καὶ ἐν 
ἹἹεροσολύμοις ἀναπαυσαμένου Μαζαβάνου, τὸν 
θρόνον ὙὙμέναιος, ὁ καὶ αὐτὸς ἐπὶ πλείστοις τοῖς 
καθ᾽ ἡμᾶς διαπρέψας ἔτεσιν, διεδέξατο. 
ΧΥ. Κατὰ τούτους εἰρήνης ἁπανταχοῦ τῶν 

ἐκκλησιῶν οὔσης, ἐν Ἰζαισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης 
Μαρῖνος τῶν ἐν στρατείαις ἀξιώμασι τετιμημένων 
γένει τε καὶ πλούτῳ περιφανὴς ἀνήρ, διὰ τὴν 
Χριστοῦ μαρτυρίαν τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται, 
τοιᾶσδε ἕνεκεν αἰτίας. τιμή τίς ἐστι παρὰ Ῥω- 
μαίοις τὸ κλῆμα, οὗ τοὺς τυχόντας φασὶν ἑ ἑκατοντ- 
άρχους γίνεσθαι. τόπου σχολάζοντος, ἐπὶ τοῦτο 
προκοπῆς τὸν Μαρῖνον ἡ τοῦ βαθμοῦ τάξις ἐκάλει, 
ἤδη τε μέλλοντα τῆς τιμῆς ἔχεσθαι παρελθὼν. 
ἄλλος πρὸ τοῦ βήματος, μ μὴ ἐξεῖναι μὲν ἐκείνῳ 
τῆς “Ῥωμαίων μετέχειν ἀξίας κατὰ τοὺς παλαιοὺς 
νόμους, Χριστιανῷ γε ὄντι καὶ τοῖς βασιλεῦσι μὴ 
θύοντι, κατηγόρει, αὐτῷ δ᾽ ἐπιβάλλειν τὸν κλῆρον" 
ἐφ᾽ ᾧ κινηθέντα τὸν δικαστὴν (Αχαιὸς οὗτος ἦν) 
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 ρἰνίπρ ἐἤθυὴ ρῬουμϊβϑίοη ἰο ΥΘΟΟνΕΥ ἐπα βἰζαβ οὔ {68 
Οαμηθίουίθβ, ἃ5 ὑπ 6 Ὺ 06 ο4]164. 
᾿ς ΧΙ. Αὐ ἐμαὶ {τὴς Χγβϑίαθ νγὰβ 511} υυ]τηρ {Π6 
ΘΠ υτΟΙ οὗ ἐπ6 Βοιηδηβ, Ποιηθίτδη, γῆ οᾶπηα αἰϊου 
Ἐαρίυ5, ὑπῸ6 ομυτο δ Απίϊοομ, δπᾶ ΕἸντα ]Ἕδη αὐ 
Οδεβασδα ἴῃ Οδρρδαοοῖα ; ἃ πα τπούθουεὺ ΟΥΕΡΌΥΥ πα 
ἢ5. Ὀγούπου Αὐπεποάουα γγευα στὐ]ηρ ἘΠ6 ΟΠ 65 οὗ 
Ῥοπῦΐαβ, ραΡ1]5 οὗ Οτίσρεμθ. Α5 ἴο δεβαῦδθᾶ ἴῃ Ῥδ]685- 
εἶπ, οα {π6 ἀθαΐῃ οἵ ΤΙ θοοι απ, Πουήπιβ βϑασοσοοαθα 
ἴο ἐπα ερίβοοραΐβ, θαὺ δέξου ῃβ ἢδά οοπεϊπιϑαᾶ ἴῃ οὔσας 
ἃ 5ποῦῦ ὑϊπθ Τηδοΐθοηυβ, ΟἿ ΘΟΠ ΘΥΩΡΟΥΔΙΎ, νγ85 
δρροϊηΐδα ἴο βιοοθθα τη. Ηδ αἷθο νγὰβ οἵ {Π6 βοῆοοὶ 
οἵ Οτίρεη. Βαυΐ αὖ «6γυβϑαίθιη, ἤθη ΜδζΖαῦδηθβ5 Πδα 
δηζεγϑα ἰηΐο ἰ5 τοϑῦ, ΗἩγυηθπδθιιβ βιοοθθᾶβα ἴο {π6 
ἐμγοπθ, ὅῃ6 βᾶτηθ ψγῆο νψγὰβ αἰβυϊπρυ βηθα ἔῸΓ νΕΥῪ 
ΤΩΔΗΥ ὙὙ6 8785 ἱπ ΟἿ ἀδΥ. 

ΧΥ. Ιῃ {π6 ἔϊτηθ οὗ ὑποβα ρείβοῃβ, θη {π6 
ΟΠ υσομῈ5. δυο μοῦα γαῖα δὖ ρθᾶοθ, ἃ τηδη δἷ 
Οὐδοβασθα ἴῃ Ῥαϊθϑιϊης οδ]θα Μαγίπιιβ, ποπουσϑᾶ ὈΥ 
ΠΙΡῊ σδηῖς ἴῃ ὑΠ6 δύτὴν δηᾶ αἰβεϊησιϑῃθα Ὀεβίάθϑ ὈῪ 

στη ἃπα γε] ἢ, τνγὰβ θα μοδάβα ἴον Πΐ5 ἐθϑυαμοην ἴο 
ΟἸ τῖβῦ, οα ἐπα ξο]ονίπρ δοοοαπῦ. ὙΠΘγΘ 15. ἃ οουξδίῃ 
ΤΉΔΥΚ οὗ ΠΟΠΟυ’ διηοηρ' {πΠ6 Ἐογηδηβ, ἐμ νἱ πα -ϑυνιοῃ, 
δηα {ποβε ἐπεαὺ ορίαδϊη 1Ὁ θθοοτηθ, 1ὐ 15 βϑαϊα, σδηδασίοηβ. 
Ἃ ροϑὺ νὰβ νδοδηΐ, ἀπά δοοογάϊηρ ἴο ὑῃ6 ογάδυ οὗ 
Ῥτοτηούίοη Μαδγΐπιβ νγὰβ θαΐηρ' ο81164 ἴο {15 δάναποο- 
τηθηΐ, Ιηαδεα Πα νγὰβ ου {πΠ6 ροϊηὺ οὗ τϑοαϊνίησ {Π6 
Βοηου, ὑγμθη πο Υ βίθρροα ἔουννασα Ὀεϑΐοσα ἐπα 
ἐνὶ θα], απα οἰαϊθα ὑπαὶ ἴῃ δοοογάδποθ τι {πὰ 
δποίθηῦ αν Μαυΐπιβ σου ποὺ 5ῃηδύα ἴπ ἐπ6 ὑδηκ 
ἐμαὺ Ὀθ]οηρσϑα ἴο Βογηδῃβ, βίποα 6 νγὰβ ἃ (γι ϑεΐδη 
δα ἀἸα ποὺ 5ϑουϊῆος ἕο {πΠ6 διαρϑσουβ ; θαὺ ἐπαῦ {Π8 
οτος [6]] το Ηἰταβοιῇ, Απα [1Ὁ 15 5814] ὑπαὺ ἐπε υᾶρα 
(Πϊ5 πᾶτηθ νγᾶβ Αομδθυβ) νγᾶβ τηονεα ὑπογθδῦ, δα ἢγϑὶ 
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πρῶτον μὲν ἐρέσθαι ποίας ὁ Μαρῖνδε εἴη γνώμης, 
ὡς δ᾽ ὁμολογοῦντα Χριστιανὸν ἐπιμόνως ἑώρα, 
τριῶν ὡρῶν ἐπιδοῦναι αὐτῷ εἰς ἐπίσκεψιν διάστημα. 
Ἐκτὸς δῆτα γενόμενον αὐτὸν τοῦ δικαστηρίου. 

Θεότεκνος ὁ τῇδε ἐπίσκοπος ἀφέλκει, προσελθὼν 
δι᾿ ὁμιλίας, καὶ τῆς χειρὸς λαβὼν ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν 
προάγει, εἴσω τε πρὸς αὐτῷ στήσας τῷ ἁγιάσματι, 
μικρόν τι παραναστείλας αὐτοῦ τῆς χλαμύδος καὶ 
τὸ προσηρτημένον αὐτῷ ξίφος ἐπιδείξας ἅμα τε 
ἀντιπαρατίθησιν προσαγαγὼν αὐτῷ τὴν τῶν θείων 
εὐαγγελίων ἀβωώο κελεύσας τῶν δυεῖν ἑλέσθαι. 
τὸ κατὰ γνώ 
Ως δ᾽ ἀιμλλοὺ τὴν δεξιὰν ,“προτείνας ἐδέξατο 

τὴν θείαν γραφήν, “᾿ ἔχου τοίνυν, ἔχου," φησὶν 
πρὸς αὐτὸν ὁ Θεότεκνος, “᾿ τοῦ θεοῦ, καὶ τύχοις 
ὧν εἵλου, πρὸς αὐτοῦ δυναμούμενος, καὶ βάδιζε 
μετ᾽ εἰρήνης. εὐθὺς ἐκεῖθεν ἐπανελθόντα αὐτὸν. 
κῆρυξ ἐβόα καλῶν πρὸ τοῦ δικαστηρίου" καὶ γὰρ 
ἤδη τὰ τῆς προθεσμίας τοῦ χρόνου πεπλήρωτο" 
καὶ δὴ παραστὰς τῷ δικαστῇ καὶ μείζονα τῆς 
πίστεως τὴν προθυμίαν ἐπιδείξας, εὐθὺς ὡς εἶχεν, 
ἀπαχθεὶς τὴν ἐπὶ θανάτῳ, τελειοῦται. 

ΧΥΙ. Ἔνθα καὶ ᾿Αστύριος ἐπὶ τῇ θεοφιλεῖ. 
παρρησίᾳ μνημονεύεται, ἀνὴρ τῶν ἐπὶ Ῥώμης. 
συγκλητικῶν γενόμενος βασιλεῦσίν τε προσφιλὴς. 
καὶ πᾶσι. γνώριμος εὐγενείας τε ἕνεκα, καὶ περι-. 
ουσίας" ὃς παρὼν τελειουμένῳ τῷ μάρτυρι, τὸν 
ὦμον ὑποθείς, ἐπὶ λαμπρᾶς καὶ πολυτελοῦς 
ἐσθῆτος ἄρας τὸ σκῆνος ἐπιφέρεται, περιστείλας 
τε εὖ μάλα πλουσίως, τῇ προσηκούσῃ τα 
παραδίδωσιν. : 

ἢ 
“ικ 1. Οὐ “ βαποίιαυυ ᾿᾿ : τῷ ἁγιάσματι. 
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ἘΟΟΙ,ΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗἸΒΤΟΗΒΥ, ΜἹ]. χν. 83---χνι. 1 

οὗ 811 αϑκοᾶ ψῇδὺ νίεννβ Μαγίπυϑ Πο]ᾶ : δπᾶ {ῃθη, 
ψγἤθη ἢ 5ανν ὑπαὺ 6 νγὰβ βὑβαξαβῦ ἴῃ οοηξεββίηρ Ηΐτη- 
561} ἃ ΟΠ τι ϑ δ, σανα Πΐμη ἃ βρᾶοα οὗ ἴῆγεε Ποῦ [ῸΓ 
οοῃϑίἀογαίίοη. 

ὙΒεβη Πδ οδῖπθ ουδβίάα ὑπ6 οουχὺ ΤΠδοΐθοπιβ, {Π6 
Ὀίβμορ {μουθ, δρρυοδομθα δηᾶ ἄγεν ἢΐπι αϑίάθ ἴῃ 
οοηνουβαύίοη, δπα ἰακίηρ ἴση ὈῪ ἐπα παπᾶ 16 ἢΐπη 
ἔουννατὰ ἕο ἐπα ομαστοῃ. Οποα ἰηβίάθ, με ρ]δοβᾶ Ἠΐτη 
οἷοβα ἴο ἐπ αἰΐδαγ 1 1561, ἀπα γαϊβίηρ' Ηΐβ οἴοας ἃ {0 0]6, 
Ῥοϊηἰβα ἴο {πε βυγογὰ ὑἱῦ νοἢ μ6 γὰ5 ρἰγᾶθα ; αὖ 
ὑμι8 βᾶσηθ ἐΐτηθ ἢβ Ὀσοιυρῃῦ πᾶ ρ]αοεᾶ Ῥείΐοτε πίστη ἐπα 
θοΟΙς οἵ {ῃς αϊνίπαε οβροῖβ, δπᾷ Ραᾶς Ηΐτη ομοοβα 
ΜΉΘ οὗ {πε ὕνο μ6 νυ βημθά. 

Ὑυπουῦ Παϑίζαὐίΐου πα βἰγοιομθα ἔουίῃ Πἰ5. τὶρῃὺ 
Βαηά δπά ἴοοῖς ἐπε ἀϊνίπε θοοῖ. “ΗοἹά ἔαϑὺ ἐμδη, 
5814 ΤΠδοΐθοπαβ ἰο Πίΐτη, “ΠοΙΪα ἔαϑὺ ἰο αοᾶ : πᾶ, 
βίη Πα ποα Ὀγ Ηΐμ, ταὰγοϑϑὺ που οὈἰαίη ὑπαὺ ὑποιι 
Βαβὺ σβοββῃ. (ο ἴπ ρεδοθ." Α8 μ6 νγὰβ γαϊυγηΐπρ 
ἔθθποα ἱτηπηθϊαίοὶν ἃ μευ] οὐ δα δ]οιιᾶ, βυτησηοηΐηρ' 
Πΐτα θεΐοσγα ἐπ6 οουχὺ οἵ 7υ5ιῖος6. Ἐὸν {πε ἀρροϊηϊεά 
Εἶπλθ γγὰ8 ΠΟῪ ονϑὺ. ϑ᾽απαϊΐϊπρ θεΐοτα {π6 Ἰυᾶρσε Πα 
αἰβρίαγεα 5111 σγδαΐῖθυ Ζθὰ] ἔογῦ ὑπθὸ ἔδιῃ ; πᾶ 
βγη ὔνγαυ, εὐ ἃ5 ἢ ψγᾶ8, νγὰϑ 6 δυγᾶὺ ἴο ἀδθαίῃ, 
δια 50 νγὰβ ρευξεοϊθα. 

ΧΥῚ. Τὴ ὑπαῦ ρίδος Αϑύγυϊαβ αἶβο 15 οογτητηθτηογαιθα 
ἴον {πε Ῥοϊάπθϑβ ψῃοἢ 15 ἄθαν ἰο Οοᾶ. δ νὰ ἃ 
ΤΊ ΘΙ θ 6. οὔ Πα Βοιηδη βεπαΐθ, ἃ ἔδνουσῖῦα οὔ οιηρθυουβ, 
δα ψ6}} Κπονγῃ ἴο 811 βοΐ ἔου Ὀἰσὶῃ πᾶ θα. Ηδς 
γγὰ8 Ὀγδδαηῦ σὰ {Π6 ταυῦυΥ θη ΠῈ τγχὰ5. Ὀαΐηρ' 
Ῥεγξεοϊεάα, ἀπά ταἰβίηρ' [Π 6 φουῦρβα 2 Ἰροη ἢΐ5 5ΒΒῃου] ον 
ἢδ Ρ]δοβα ἰδ ρομ ἃ βρ᾽θπαϊά δπα σοοϑῦν τορα, ἀπά 
Ἰαγίηρ; 1 οαὐ ψΠ ρσγοαῦ τααρηϊἤοοποα σάν [Ὁ ἃ αὐξίηρ; 
Ῥυταὶ. 

53 Ταϊ, “τἀὈϑΎπδοὶς ᾿᾿ (σκῆνοΞ). 
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ΕΌΘΒΕΒΒΙΤΙΒ 

Τούτου μυρία μὲν καὶ ἄλλα μνημονεύουσιν οἱ 
τἀνδρὸς καὶ εἰς ἡμᾶς διαμείναντες γνώριμοι, ἀτὰρ 
καὶ παραδόξου τοιούτου. ΧΥ͂ΙΙ. ἐπὶ τῆς Φιλίππου 
Καισαρείας, ἣν Πανεάδα Φοίνικες προσαγορεύου- 
σιν, φασὶ παρὰ ταῖς αὐτόθι δεικνυμέναις ἐν ταῖς 
ὑπωρείαις τοῦ καλουμένου ἸΠανείου ὄρους πηγαῖς, 
ἐξ ὧν καὶ τὸν ᾿Ιορδάνην προχεῖσθαι, κατά τινα 
ἑορτῆς ἡμέραν σφάγιόν τι καταβάλλεσθαι καὶ 
τοῦτο τῇ τοῦ δαίμονος δυνάμει ἀφανὲς γίνεσθαι 
παραδόξως θαῦμά τε εἶναι περιβόητον τοῖς παροῦσι 
τὸ γινόμενον. παρόντα δ᾽ οὖν ποτε τοῖς πρατ- 
τομένοις τὸν ᾿Αστύριον καὶ τὸ πρᾶγμα κατα- 
πεπληγμένους ἰδόντα τοὺς πολλούς, οἰκτεῖραι τῆς 
πλάνης, κἄπειτα ἀνανεύσαντα εἰς οὐρανόν, ἱκε- 

Βοπι. 9,5 τεῦσαι διὰ Χριστοῦ τὸν ἐπὶ πάντων θεὸν τὸ 
λαοπλάνον δαιμόνιον ἐλέγξαι καὶ παῦσαι τῆς τῶν 
ἀνθρώπων ἀπάτης. ταῦτα δέ φασιν εὐξαμένου, 
ἀθρόως τὸ ἱερεῖον ἐπιπολάσαι ταῖς πηγαῖς οὕτω 
τε αὐτοῖς τὸ παράδοξον οἴχεσθαι, μηδενὸς μηκέτι 
θαύματος περὶ τὸν τόπον γινομένου. 

ΧΥΠΙΙῚ. ᾿Αλλ᾽ ἐπειδὴ τῆσδε τῆς πόλεως εἰς 1 
μνήμην ἐλήλυθα, οὐκ ἄξιον ἡγοῦμαι παρελθεῖν 
διήγησιν καὶ τοῖς μεθ᾽ ἡμᾶς μνημονεύεσθαι ἀξίαν. 

Μαΐι. 9,30 τὴν γὰρ αἱμορροοῦσαν, ἣν ἐκ τῶν ἱερῶν εὐαγγελίων 
πρὸς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν τοῦ πάθους ἀπαλλαγὴν 
εὕρασθαι μεμαθήκαμεν, ἐνθένδε ἔλεγον ὁρμᾶσθαι 
τόν τε οἶκον αὐτῆς ἐπὶ τῆς πόλεως δείκνυσθαι καὶ 

τῆς ὑπὸ τοῦ σωτῆρος εἰς αὐτὴν εὐεργεσίας θαυ- Ε 

μαστὰ τρόπαια παραμένειν. ἑστάναι γὰρ ἐφ᾽ 3 

ὑψηλοῦ λίθου πρὸς μὲν ταῖς πύλαις τοῦ αὐτῆς 

οἴκου γυναικὸς ἐκτύπωμα χάλκεον, ἐπὶ γόνυ 

κεκλιμένον καὶ τεταμέναις ἐπὶ τὸ πρόσθεν ταῖς 
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᾿ 
ἘΘΟΙΕΒΤΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΥἹΙ. χνι. 1---χνιπ. 9 

Α ργϑδῦ τάϑην οὔπεὺ ἔδοὺϊβ ἀτα πηθηξϊοπθα δροιΐὺ ἐπ ΐ5 
 τῆδη ὈΥ Πἰβ ἔτοπᾶβ, ψτηὸ Πᾶνα βυγνίνεα ἴο οὐν ἄδν, 

8Πα ͵8ο ἐπε [Ὁ] ονίηρ σομου ] ἐνεπὶ. ΧΥΤΙ. Αἱ 
Οδεβασεα ῬΕΠρρὶ, νι μΐοῃ ῬΗοδηϊοΐδηβ 941] Ῥαπθδϑ, 1ὐ 
ἰθ. 5814 ὑῃαῦὺ οῃ ἃ οουίαίῃ ἔδϑεϊναὶ ἃ νἱούϊπι 15 ἐστον 
ἄονσι διηοηρ' {Π6 βρυΐπρϑ ὑπαῦ ἀγα 5σῃονσῃ ἔπογα, οι ἐῃα 
5Β]0ρ6β8 οὗ ἐπ6 τηουηΐδίη ο4]]6ἃ Ῥαπείοπ, ἔγοτα τ ίοῃ 
1Π6 Τογᾶδῃ ἰαῖκθβ ἰζ5 βουτοθ ἢ δηᾶ ὑπαὶ 1 Ὀδοοΐηθϑ 
ἴην 5106 ἴπιὶ ΒΟΠ.6 τη γϑου]οῦ5 γ8Ὺ ὑπγουρἢ {Π6 ἀδυηοπ 5 
Ῥοννοῦ, ἃ οἰγτουτηβίδηοθ, [Π6Ὺ 58υ, ὑπαὺ 15 Ἰοοκβᾶ ὑροῃ 
Ὁ. ἔμοβα ργεβθηῦ 85 ἃ ἔατ-ατηβα τηᾶυνοὶ. Νὸον [{ΠῸ 
ΒΟΥ 965] ἐπαῦ ὁποα Αϑέγυϊαθ νγὰβ ὑποτα τ Πδη ἐπίϑ 
γγὰβ Ὀδίηρ ἄοπθ, δπα θη Π6 β88ὺνν {π6 τηυπϊτααε 
βύγιοκ ψἹἢ ἀυπαζευηθηΐ αὖ ἐπ αἴαϊν, ἴῃ οἱἐν ἔου ὑμεὶν 
ΕἸΤΟΥ Π6 Ἰοοκαά ὺὕρ ἰονατα μδᾶνεθη δηᾶ θεβουρῃὺ αοά 
ὙΠΟ 5. ΟΥ̓ΘΥ 811, ἐῃγουρῃ ΟἸγβῦ, ἴο οοπέουπα {πὸ 
ἀδυηοη γγῆ0 νγὰβ οδυβίηρ' {Π 6 ῬΘΟΡΙΘ ἴο δῦ, δπᾶ ρυὺ δῃ 
ἐπα ἴο {ῃ6 ἀδοθρίΐοι οὗ {π656 τηθβῃ. ἀπά ἰΐ ἴβ βαϊᾷ 
ἐπαῦ, ψῃθη ΒῈ μδᾶ ἐῃυ5 ρυαγεᾶ, οὗ ἃ βυάάθῃ {πὸ 
βδουῆοα Ἠοαϊβα οι ἐπε βυγέαοα οὗ {Π6 βρυίηρβ ; δηᾶ 
5 ἐπεῖν τηΐγϑο]8 οατηθ ἴο δὴ 6Π4, δηᾷ πὸ ἔσο υ 
ΤΊΔΥΨΕ] Ἔν Ὶ ἴοοῖς ρ]δοα πὶ Θοηποχίοη ψἱτἢ ἐμαὶ βροῦ. 

ΧΥΤΙῚ. Βαὺῦ 5βἴποθβ 1 Πᾶνα οοπια ἴο τηθηὐίοη (ἢ Ϊ85 οἰΐυ, 
1 ἀο ποὺ ἐμίπκ 1ξ τὶρῇηῦ ἕο ογοΐδ ἃ βίουυ ὑπμιαῦ 15 ουτῃν 

 ἴο 6 τϑοογαδα αἷϑο ἴοσυ ἔποβα ἐμαΐ σογὴδ δἰξου '5. ἘῸΥ 
ἔθου 580 ὑπαὺ 5Π6 γῇῆο Πδα δῃ 1586 οἵ Ὀ]οοά, πᾶ ψ}ο, 
5 ψ6 ἴθδγῃ ἔγτοσω ἐῃε βδογεᾷ ΟΘοβρεῖβ, ἔοι πα δὲ ἐπὸ 
Πδπα5 οἵ ουν ϑανίουν το] Ὁ ἔγουα ΠΟΥ δ] οὐΐομ, οπι6 
ἔγοσῃ {ῃϊ8 ρ]δοβ, δπᾷ ὑπαὺ ποὺ ἤοιβα νγὰβ ροϊηξθα οὐ 
ἴῃ {Π6 οἷζγ, δᾶ ἐπαῦ τϑυνε]]ουβ τπθυηουΐαὶβ οὗ ἐπα 
Βοοά ἀδε6α, ψῃΐοῃ ἐπε ϑανίουν ψυοιρηῦ ἀροη Που, 511} 
γϑιλδίηθα. ΕῸν [ὉΠ 6 5414] ὑπαῦ {ποτα βιοοα οἡ ἃ ἸοίΕν 
βίοηβ δὖ ἐπε σαΐεβ οἵ Ποὺ μοιιβα ἃ Ὀγδζθη ἤριτα ἴῃ 
τα] εἴ οὗ ἃ γοτηδη, θα παϊηρ' ὁ μον πθα δπα βἰγειοῃϊηρ' 
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ΕὔΒΕΒΙΌΒ 

χερσὶν ἱκετευούσῃ ἐοικός, τούτου δὲ ἄντικρυς 
ἄλλο τῆς αὐτῆς ὕλης, ἀνδρὸς ὄρθιον σχῆμα, δι- 
πλοΐδα κοσμίως περιβεβλημένον καὶ τὴν χεῖρα 
τῇ γυναικὶ προτεῖνον, οὗ παρὰ τοῖς ποσὶν ἐπὶ τῆς 
στήλης αὐτῆς ξένον τι βοτάνης εἶδος φύειν, ὃ 
μέχρι τοῦ κρασπέδου τῆς τοῦ χαλκοῦ διπλοΐδος 
ἀνιόν, ἀλεξιφάρμακόν τι παντοίων νοσημάτων 
τυγχάνειν. τοῦτον τὸν ἀνδριάντα εἰκόνα τοῦ 8 
Ἰησοῦ φέρειν ἔλεγον, ἔμενεν δὲ καὶ εἰς ἡμᾶς, 
ὡς καὶ ὄψει παραλαβεῖν ἐπιδημήσαντας αὐτοὺς τῇ 
πόλει. καὶ θαυμαστὸν οὐδὲν τοὺς πάλαι ἐξ ἐθνῶν 4 
εὐεργετηθέντας πρὸς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ταῦτα 
πεποιηκέναι, ὅτε καὶ τῶν ἀποστόλων αὐτοῦ τὰς 
εἰκόνας Παύλου καὶ Πέτρου καὶ αὐτοῦ δὴ τοῦ 
Χριστοῦ διὰ χρωμάτων ἐν γραφαῖς σῳζομένας 
ἱστορήσαμεν, ὡς εἰκός, τῶν παλαιῶν ἀπαρα- 
φυλάκτως οἷα σωτῆρας ἐθνικῇ συνηθείᾳ παρ᾽ ἑαυ- 
τοῖς τοῦτον τιμᾶν εἰωθότων τὸν τρόπον. 
ΧΙΧ. Τὸν γὰρ ᾿Ιακώβου θρόνον, τοῦ πρώτου 1 

τῆς ᾿Ἱεροσολύμων ἐκκλησίας τὴν ἐπισκοπὴν πρὸς 
τοῦ σωτῆρος καὶ τῶν ἀποστόλων ὑποδεξαμένου, 

641.1,.19. ὃν καὶ ἀδελφὸν τοῦ Χριστοῦ χρηματίσαι οἱ θεῖοι 
λόγοι περιέχουσιν, εἰς δεῦρο πεφυλαγμένον οἵ 
τῇδε κατὰ διαδοχὴν περιέποντες ἀδελφοὶ σαφῶς 
τοῖς πᾶσιν ἐπιδείκνυνται οἷον περὶ τοὺς ἁγίους 
ἄνδρας τοῦ θεοφιλοῦς ἕνεκεν οἵ τε πάλαι καὶ οἱ 
εἰς ἡμᾶς ἔσῳζόν τε καὶ ἀποσῴζουσι σέβας. καὶ 
ταῦτα μὲν ταύτῃ. 
ΧΧ. Ὅ γε μὴν Διονύσιος πρὸς ταῖς δηλωθείσαις 1 

ἐπιστολαῖς αὐτοῦ ἔτι καὶ τὰς φερομένας ἕορτα- 
στικὰς τὸ τηνικαῦτα συντάττει, πανηγυρικωτέρους 

176 



ἘΟΟΙ ΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗἸΙΒΤΟΒῪΥ, ΥἹ]. χνππι. 2---Χχ. 1 

ἔουτῃ ΠῈῪ Παπᾶϑ {6 ἃ βυρρ!ἰδηῦ, ννἢ1]16 ορροβίϊα ἴο {15 
ὑμετα νγὰβ δποῦμον οὗ ὑΠ6 βᾶπηθ πιδίουΐδὶ, ἂἃπ πρτῖρηῦ 
ἔρυτο οἵ ἃ τηδῃ, οἱοὐ μϑα ἴῃ φοπλοὶν [Ἀϑῃϊοη ἴῃ ἃ ἀοα]8 
οἷοδκ δηᾷ οἰγοιομίηρ οὐ Ηἷδ παπᾶ ἴο {πΠ6 ψουδῃ ; δ 
Ηΐ5 Γδοῦ οα ἐπε τηοπυγαθηὺ 1561} ἃ βίγδηρβ βρβοίββ οὗἉ 
ΒεῚΡ νγὰβ στονίηρ', ΒΟ ἢ οἰ ρθεα ἀρ ἴο {Π6 Ῥογάεῦ 
οὐ τπ6 ἀουθ]α οἴοαῖ οὗ θγδβ5, δπᾶ δοϊθα δ5 δὴ δηϊὶ ἀοῖα 
ἴο 811 Κἰπᾶ5 οἵ ἀϊβεαβεβ. Τῆϊβ βίαϊαθ, ἔΠῈῪ βαϊα, θοσα 
1Πε ΚΘ η655 οὗ Ψ6ϑὰ5. Απα ἰὉ νγὰβ 'ῃ δχίβϑύθηοθ Ἔνθ 
ἴο οὔ ἀδγΥ, 50 ὑπαὺ γγὰ βανν 1ῦ Ὑ Ὁ ΟἿΥ Οὐ ΕΥ̓ 65 ΠΘΩ 
γγ6 βίδγϑα ἴῃ ὑπ οἰῦγ. Απά ὑπευθ 15 ποϊῃϊηρ' ψοπάου- 
[Ὁ] ἴῃ {πΠ6 ἔδου ἐπαῦ ὑμποβα μοαΐμθη, ψγῆο ἰοπρ' ἃρῸ 
Πδά σοοά ἀεεβάβ ἄοπα ἴο ἔμεια ὈΥ οὐ ϑανίουτ, Βῃου]α 
Πᾶνε ταδᾶδ ἐπ6βε ορ]βοῖβ, βίποθ χὰ βὰν {Π6 ΠΠ ΘΠ 65565 
οὗ Ηἰ5 δροβίϊεβ α]5ο, οἵ Ῥδὺ] δπᾶ Ρεῖευ, δπᾶ ἱπάβεὰα 
οἵ Ομ γιϑδὺ Ηἰτηβο], ργεβεγνεᾶ ἱπ ρἰοῦιτεβ ραϊηϊεβα ἴῃ 
οοϊουσβ. Απᾶ {185 15 ψῃμαῦ ψα 5Βῃου]ᾶ Ὄχρβοῦ, ἔου ῃ68 
δθοίθπὶβ γετα πγοηῦ, δοοογαϊπρ' ἕο ὑπ6ῖν ρᾶρδη Παθὶ, 
ἐο Βοποὺῦ ἐμϑῖὰ 85 βανίουγϑθ, νυ πουῦ γοβουναίίοη, ἴῃ 
ὑπῖ5. ξδβῃΐοῃ. 

ΧΙΧ. Νον ἐπα ἐῆτοπε οὗ Ψδῆλθβ, γο νψγχὰβ {πε ἢγβϑὺ 
ἴο τϑοοῖνε ἔγοτη ἐπε ϑανίοιν δηᾶ ἐπα ἀροβϑῦϊεθ {ῃ8 
ερίβοοραῖε οὗ {π6 ομυσοι δὖὺ Ψουυβαίθα, ΠῸ 8150, ἃ5 
ἐπε ἀἰνίπθ θοΟΚΒ 5μον, νγὰβ οδ] δε ἃ ὑσγοῦμου οἵ ΟΠ υιβὺ, 
Πδ5 θεεπ ργεβεγνϑα ἴο {Π|5 ἀδὺ ; πᾶ ὈΥ ῃ8 Βοποῦῦ 
ἐπαῦ ἐπα Ὀγθίθγθη ἴῃ βασοθδβίοι ἔπ οτα ΡΔῪ ἴο ἴδ, ὑΠ6 Ὺ 
Βῆον οἰθαυν ἴο 411 ὑμ6 τϑνθύθποα ἴῃ ψνῃῖοἢ ὉΠ6 ΒΟΙΥ 
ΤΉ6η ΨΕΙΘ Πα 501} ἂῦὲ με] 4 Ὀγ πε τηϑθη οἵ οἱὰ {ϊπὴ8 
δηα ἔποβα οὔ ουσ ἀδγν, θθοδιβα οὗ {Π6 ἴον 5Βῃονῃ ὕῃ θα 

ΌΥ ἀαοά. 80 τασποῇ ἔου {Π6586 τηδύουβ. 
ΧΧ. Βαὺ ἴο τεβδύτηθ. ϊοηγϑίαβ, ἰπ δα αϊτίοη ἴο ὑπ 6 

Ἰούξους οὐ Ηἷἰ5 ἐμπαῦ γε τηδηἰϊοηθᾷ, οοτηροβεᾶ δὖ ὑπαὶ 
ἐἶχηθ αἶθϑο {π6 ἔδοϊδὶ Ἰθυξουθ νυ οἢ ἀγὸ 501} εχιδηΐ, ἴῃ 
ΜΠ ΙΟἢ Πα ρῖναβ αὐΐεγᾶποα ἴὸ ὑγΟΥ 8 Βρ ΘΟ Πγ βαϊτεα ἴο 
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ἐν αὐταῖς περὶ τῆς τοῦ πάσχα ἑορτῆς ἀνακινῶν 
΄ ’ὔ Ἁ Ἁ .“ -“ λόγους. τούτων τὴν μὲν Φλαυΐῳ προσφωνεῖ, 
Ἁ ὃ ̓Ὶ Δ ,ὔ ᾿ Δ ὃ ́ὔ ] , ’ τὴν δὲ Δομετίῳ καὶ Διδύμῳ, ἐν ἧ καὶ κανόνα 

. , ᾿ ,΄ “ Α ᾿, Ἅ ἈΝ ἐκτίθεται ὀκταετηρίδος, ὅτι μὴ ἄλλοτε ἢ μετὰ 
τὴν ἐαρινὴν ἰσημερίαν προσήκοι τὴν τοῦ πάσχα 
ἑορτὴν ἐπιτελεῖν, παριστάμενος" πρὸς ταύταις καὶ 
ἄλλην τοῖς κατ᾽ ᾿Αλεξάνδρειαν συμπρεσβυτέροις 
ἐπιστολὴν διαχαράττει ἑτέροις τε ὁμοῦ διαφόρως, 
καὶ ταύτας ἔτι τοῦ διωγμοῦ συνεστῶτος. 
ΧΧΙ. ᾿Επιλαβούσης δὲ ὅσον οὔπω τῆς εἰρήνης, 

᾽ 7 } ᾽ ᾿Ὶ 3 ’ , » 
ἐπάνεισι μὲν εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν, πάλιν ὃ 
ἐνταῦθα στάσεως καὶ πολέμου συστάντος, ὡς 
οὐχ οἷόν τε ἦν αὐτῷ τοὺς κατὰ τὴν πόλιν ἅπαντας 
ἀδελφούς, εἰς ἑκάτερον τῆς στάσεως μέρος διῃρη- 
μένους, ἐπισκοπεῖν, αὖθις ἐν τῇ τοῦ πάσχα ἑορτῇ, 
σ ς ’ 5 ᾿ς “-“ 3 ,ὔ ὥσπερ τις ὑπερόριος, ἐξ αὐτῆς τῆς ᾿Αλεξανδρείας 
διὰ γραμμάτων αὐτοῖς ὡμίλει. καὶ “Ἱέρακι δὲ 
μετὰ ταῦτα τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον ἐπισκόπῳ ἑτέραν 
ἑορταστικὴν ἐπιστολὴν γράφων, τῆς κατ᾽ αὐτὸν 
τῶν ᾿Αλεξανδρέων στάσεως μνημονεύει διὰ τούτων" 
“Ἐμοὶ δέ, τί θαυμαστὸν εἰ πρὸς τοὺς πορρω- 

τέρω παροικοῦντας χαλεπὸν τὸ κἂν δι᾽ ἐπιστολῶν 
ὁμιλεῖν, ὅτε καὶ τὸ πρὸς ἐμαυτὸν αὐτῷ μοι δια- 
λέγεσθαι. καὶ τῇ ἰδίᾳ ψυχῇ συμβουλεύεσθαι καθ- 
έστηκεν ἄπορον; πρὸς γοῦν τὰ ἐμαυτοῦ σπλάγχνα, 
τοὺς ὁμοσκήνους καὶ συμψύχους ἀδελφοὺς καὶ τῆς 
αὐτῆς πολίτας ἐκκλησίας, ἐπιστολιμαίων δέομαι 
γραμμάτων, καὶ ταῦθ᾽ ὅπως διαπεμψαίμην, ἀμή- 
χανον φαίνεται. ῥᾷον γὰρ ἄν τις οὐχ ὅπως εἰς 

Ἁ ε , 3 Ἁ ᾿ ιΩὉἉ 3 -»" 8. 8 Ἁ τὴν ὑπερορίαν, ἀλλὰ καὶ ἀπ᾽ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς 
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ἃ 501]61ὴΠ Οοοδϑίοη τἱδἢ τοΐεγθηοα ἕο ὑπ ἔδϑεϊναὶ οὗ 
ἐπε Ῥδβοῆα. Οἱ ἐῃεβε ἢε δϑαγεϑϑθα ομα ἰο ΕἸανίαβ, 

δ ποῖον ἴο Πογηϊ εἶπ πα Τά τηιβ ἴῃ νυν] ἢ 4150 Π6 
βεῖβ ον ἢ ἃ οδποη Ρᾶβθα οἢ ἃ ογοΐα οὗ εἰρῃὺ γϑᾶγϑ, 
Ῥτονίηρ' ὑἐπδὲ 1 15 ποῦ ρΙΌΡοΥ ἴο σα] γαῖα {πὸ ἔδϑυϊναὶ 
οὔ {πὸ Ῥδβοῆδ δὖ δὴν οὐποὺ ἐΐπηα ἐμδη δἔδσευ {Π6 νϑυπδ] 
εασΐποχ. [Ἃ}ἢἡ δααϊθοη ἴο {πΠ686 6 ρε πη ͵50 δπούμου 
Ἰεύθεν ἴο ἢΐ5. ἔθ] ]Πον-Ῥυ γύθυβ δὖ ΑἸθχαπάγία, δηα ἴο 
οὐμοῦβ αὖ πε βᾶτηθ ἐΐϊτηθ ἰῃ αἰ ουθηὺ ρ]δοθθ. Απάᾶ 
μεθα [86 νγοΐθ] ψ 16 ἐπα ρεγυβϑθουϊἝοι νγὰ8 5.1] 
Ῥτοοθδαΐηρ. 

ΧΧΙ. Ῥρϑδοα Πδά 41] Βυΐ ανυϊνε, ψῇθη μα γοξυσπθά 
ἴο ΑἸοχαπάνία. Βαυὺ ψῃ θη ἔδοϊίοη δηα νγ8γ Ὀτοῖτα ουΐ 
{μοῦ α Ομο6 τη Ὑ6, βἴηοα ἰδ νγὰβ ποὺ ροββϑίθ]α ἔου Πΐπα ἴο 
αἰβοβαῦρα ἢϊβ ονουβίσηῦ ονοῦ 411 ἔῃ Ὀγθίῆγθη ἴῃ ὑπ6 
οἰΐγ, βεραγαϊβα 85 ἐῇεὺ ψεῖθ ἰηΐο ὁΠ6 οὐ ΟΥΠΕΥ ραγῦ 
οἵ 1Π6 ἐδοϊίοη, μ6 ραΐῃ δὖ ὑπ ἔδδιϊναὶ οὗ π6 Ῥάβομα 
σοχηχητηοαῦθα υνῖτ ἔποὰ ὈΥ Ἰευίου, δ8 1Ε ἢθ γε 8 
ΒΟΙΏΘΟΠΘ ἴῃ ἃ ἔογαῖίρη οοιηΐγγ, γοσα ΑἸοχαπαγία 1056]. 
Απα ἴο Ηΐδογαχ, ἴεν ὑΠ15, ἃ ὈΙΒμορ οὗ μοβε ἴῃ Ἐσγρὺ 
ἢδ6 υυυῖϊξαεβ ἃποίθου ἔδϑίὶ Ἰοὐδου, ταθηἰϊοπίπρ ἴῃ ἐπ6 
ζο]ονίησ αυτὴβ ὑπ6 ἔδοϊΐοη ργανδι]ηρ δυαοπρ ὑΠ6 
ΑἸΟχδηαυδη5 ἴῃ Πΐβ ἀδῪ : 

“Βυΐ 85 ἴου τηϑ, γγαὺῦ οπάου 5 1 161 πα ἰὑ αἰ που] 
ἴο σοτητηπηΐοαῖα ανθη ὈΥ ᾿ἰοὐΐεν τι ὑΠο86 ψῃΟ ᾿ἶνα 
δ βουὴ αἰβίδποο, βεείηρ ὑπαῦ 10 Πὰ58 ὈΘΟΟΠΊ6 ᾿τη ρ Ο551016 
ἜΥ̓Θἢ ἔογ τγ561} ἕο οοῆνϑιβα ἢ τηγβο]ῇ, οὐ ἴο ἰδ Κα 
ΘΟΌΏ56]1 τ ἢ τὴν οὐσι 508] "ἢ (ἰδίαν, 1 Πᾶνα πορᾶ 
ἴο ψυῖξα ὈΥ Ἰουϊου ἕο ΤΥ ΨΟΙῪ Ποανῦ, ὑπαὺ 18, 1Π6 
Ῥγείγθη ὑπαὺ γα οὗ ὑπ6 βᾶτηβ Ποιβθῇῃο α πᾶ τηϊπαᾶ 
ψ  ἢ τηθ, δηα οἰϊσεοηβ οὗ {πΠ6 βαῦὴθ σμαυοῆ ; δηᾶ ὑπογα 
ΒΘΘΙῚ5 ΠΟ ῬΟΒ50]6 νγὰὺ οἵ σουξίπο {Π18 ΘοΥγβροπάθποα 
ὑΒγουρη. ΕῸΥ ἰδ γγευῦα δαβίθυ ἔῸΓ ἃ τηδῃ ἴο ρ885, 1 40 
ποὺ 580 ἴο ἃ ἔογεῖστηι οουηΐγυ, θαὺ Ἔνθ ἔτοτη Εἰαβϑὺ ἴο 
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περαιωθείη, ἢ τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς 
᾿Αλεξανδρείας ἐπέλθοι. τῆς γὰρ ἐρήμου τῆς 4 
πολλῆς καὶ ,ἀτριβοῦς ἐκείνης ἣν ἐν δυσὶν γενεαῖς 
διώδευσεν ὁ ᾿Ισραήλ, ἄπειρος μᾶλλον καὶ ἄβατός 
ἐστιν ἡ μεσαιτάτη τῆς πόλεως ὁδός" καὶ τῆς 
θαλάσσης ἣ ἣν ἐκεῖνοι ῥαγεῖσαν καὶ διατειχισθεῖσαν 
ἔσχον ἱππήλατον καὶ ἐν τῇ λεωφόρῳ κατεπον- 
τίσθησαν Αἰγύπτιοι, οὗ γαληνοὶ καὶ ἀκύμαντοι 
λιμένες γεγόνασιν εἰκών, πολλάκις φανέντες ἀπὸ 
τῶν ἐν αὐτοῖς φόνων οἷον ἐρυθρὰ θάλασσα. ὁ δ᾽ ὅ 
ἐπιρρέων ποταμὸς τὴν πόλιν ποτὲ μὲν ἐρήμου τῆς 
ἀνύδρου ξηρότερος ὥφθη καὶ μᾶλλον αὐχμώδης 

Ῥουῦ, 8, 16; ἐκείνης ἣν διαπορευόμενος ὃ ᾿Ισραὴλ οὕτως 
ΤΕ ΗΥ δ᾽ ἐδίψησεν, ὡς Μωσῆ μὲν καταβοᾶν, ῥυῆναι δ᾽ 
Ρᾳ. 186,4; αὐτοῖς παρὰ τοῦ θαυμάσια ποιοῦντος μόνου ἐκ 
τ λάοα ΠῚ, πέτρας ἀκροτόμου ποτόν: ποτὲ δὲ τοσοῦτος 6 

ἐπλήμμυρεν ὡς πᾶσαν τὴν περίχωρον τάς τε ὅδοὺς 
καὶ τοὺς ἀγροὺς ἐπικλύσαντα, τῆς ἐπὶ Νῶε γενο- 
μένης τοῦ ὕδατος φορᾶς ἐπαγαγεῖν ἀπειλήν" ἀεὶ 
δὲ αἵματι καὶ φόνοις καὶ καταποντισμοῖς κάτεισιν 
μεμιασμένος, οἷος ὑπὸ Μωσῆ γέγονεν τῷ Φαραώ, 

Ἐχ. 7, 30,1 μεταβαλὼν εἰς αἷμα καὶ ἐποζέσας. καὶ ποῖον 
γένοιτ᾽ ἂν τοῦ πάντα καθαίροντος ὕδατος ὕδωρ 
ἄλλο καθάρσιον; πῶς ἂν ὁ πολὺς καὶ ἀπέραντος 
ἀνθρώποις ὠκεανὸς ἐπιχυθεὶς τὴν πικρὰν ταύτην 
ἀποσμήξαι θάλασσαν; ἢ πῶς ἂν ὁ μέγας ποταμός, 
ὁ ἐκπορευόμενος ἐξ ᾿Εδέμ, τὰς τέσσαρας ἀρχὰς 
εἰς ἃς ἀφορίζεται, μετοχετεύσας εἰς μίαν τοῦ 

ὅρη, 3,10, Τ᾿ηών, ἀποπλύναι τὸν λύθρον; ἢ πότε ὁ τεθολω- 8 
μένος ὑπὸ τῶν πονηρῶν πανταχόθεν ἀναθυμιάσεων 
ἀὴρ εἰλικρινὴς γένοιτο; τοιοῦτοι γὰρ ἀπὸ τῆς 
γῆς ἀτμοὶ καὶ ἀπὸ θαλάσσης ἄνεμοι ποταμῶν τε 
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γγεθρὺ, ὑμδῃ ἴο ἰγανθύβθ ΑἸθχδηάτνία ἔγοα ΑἸθχαπασχία 
1561, Ἐν {πα βἰγεεὺ ὑπαῦ σὰπθ ὑμτουρὴ ὑπῈ νΕΥῪ 
οοηΐγα οὗ {Π6 οἷδν 15. Παυου ἴο ὑγδνευβα 8Π6 ΤΟΥ 6 
ἱπηραββ80]6 ἐπδη ὑπαῦ σγοαῦ ἃπᾶ ἰγϑοκ]θθβ ἀδβουῦ 
ἐμγουρῊ τ Βΐοἢ 15γ8 6] Ἰουσ που α ἔῸΥ ὕνγο σπου !ο 8. 
Αμπά οὐχ οδτα ἃ ηα γᾶν 1685 Πα θΟυγ5 Πᾶνα ὈΘΟΟμΊ6 Δ 
ἴτηᾶρα οὗ ἐπε 568, ὑγῃίοἢ, 5ρ}1Ὁ ὉΡ πα τηδα6 ἰπΐο ἃ νν8}} 
οὨ ΟἰὑΠΟῚ 546, ΤΠ Ὺ δα ἴον ἃ οαγγίαρε τοδά, δηα ἴῃ 
ἰῃ6 Πίρῆναυ ὑπ Εργρίϊδηβ σγεσα ἀτονπϑα; ἂμ 
ἔγοτα ὑπ6 τηυγάευϑ ὑπαῦ ἔδκα ρ]δοθ ἴῃ ἔπθτὰ ἐπου οἴθη- 
ἐἶτηθ5 ἀρρϑδγβᾶ [|κὲ ἃ Ἀεα 588. Απᾶ {68 τἵνεν ὑμδῖ 
ἤοννβ ου ραϑὺ ὑπ6 οἱὐυ δὖ ὁπα {ϊτηθ δρρϑαγϑα ἀτῖον [8 
16 ναίουϊεθϑ ἀθθογῖ, δηα τόσο αὐ ὑπδη {πδὺ ἴῃ 
γΠο56. ογοββίηρ [5.86] 80 ὑπ γϑίθα ὑπαὶ Μοβαβ οὐἱβα 
οαΐ, ἀπα ποτα ονεα ἴο ἔπθιι, ἔγοση Ηΐτη ψῆο δἱοπα 
ἄοοιἢῃ ψοπάσυβ, ἀσίηῖς ουὐ οὗ ὑπΠ6 τοοῖς οὗ ἢϊπὺ. Αἵ 
ΔποῦΠοΥ ἐΐταθ 1 ονευῆον θα ἕο βθοἢ ἂῃ οχιθπῦ ὑπμαὺ ἰὖ 
Βα ουροα {π6 ψΠΟ]6 ποῖρῃρουτῃοοά, Ὀοΐἢῃ {Π6 τοδαβ8 
δηα {ῃ6 6145, ἐπγθαϊεηΐηρ ἴο ὈΥηρ' ΠΡΟῚ 5 Π6 τυ 5ἢ 
οὗ νγαΐθυβ ὑμδὺ ἴοοῖκ ρίδος ἴπ {πε ἀδγβ οὗ Νοδῆ. Απὰ 
ΔΙ Υ5 ἰΐ5. σοῦυγβα 15 ἀθη]θα ἢ Ὀ]οοα δπα ταυτάθυβ 
δα ἀτονηΐηρβ, ΒΌΘΗ 85 1 θδοδτηθ ἔου ῬΏΔΥΔΟΗ ΡΥ {πα 
Παηᾷ οὗ Μοβϑεβ, θη ἰὑ νγὰβ ὑυτηθα ἴο Ὀ]οοα «πᾶ 
βίδῃκ. Απᾶ ψῇῆδῦ οὐπεὺ γαῖαν οουἹά ὑποτα 6 ἴο 
οἴδδηθα {πΠῸ6 ψναῖευ ἐπαὺ οἰθδηβαβ 811 ὑπίπρο ἢ Ηον 
οου]Ἱᾶ ἐπα σγεαὺῦ οοθδῃ ὑἐπαῦ τπθη οδπηοῦ ρ885, 1 10 γο τα 
Ρουτοᾶ ἀροη ἴδ, ραγρα ἐπϊβ Πουυϊα 56ε8 ὃ ΟΥ' πον οου]Ἱὰ 
{μα ργϑαῦ τῖνου ἐπαὺ ροϑίῃ ουαὐ οἵ Βα απ, 1 1Ὁ γεσα ἴὸ 
ἀϊνονὺ ὑπΠ6 ἔουν μϑδᾶϑ, ἰηἴο νυ ἢ 1ὖ 15 ραγιδά, ᾿ηἴο ΟΠ6, 
{ῃ6 Οἴπομ, γᾶϑὴ αὐγὰ ὑπῈ σού ἢ Οὐ ψῇδηῃ τηϊσῃὶ 
16 αἷν, τηδάθ ἔοι] Ὀγ ἐπα ν]]Ὲ εχ πα] αὐομβ οὴ 8] 51465, 
Ῥεδοοηθ ρυσα ἢ ΕῸΥ 500 ἢ ἃύα ὑῃ6 νδροῦγβ ὑπαῦ ἃγ6 
σίνϑῃ οἱ ἔγοτα {πε Ἰαπᾶ, σἱπα5 ἔτουα [Π6 868, ὈγΈ6ΖῈ5 

1. ΟἸηρ ὧν ὈεἔοΓα ἐν τῇ λεωῴορῳ, ἃ5 Θομνγαγὶζ βαρ ροβίβ. 
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αὖραι καὶ λιμένων ἀνιμήσεις ἀποπνέουσιν, ὡς 
σηπομένων ἐν πᾶσι τοῖς ὑποκειμένοις στοιχείοις 9 
νεκρῶν ἰχῶρας εἶναι τὰς δρόσους. εἶτα θαυ- 
μάζουσιν καὶ διαποροῦσιν, πόθεν οἱ συνεχεῖς 
λοιμοί, πόθεν αἵ χαλεπαὶ νόσοι, πόθεν αἷ παντο- 
δαπαὶ φθοραί, πόθεν ὃ ποικίλος καὶ πολὺς τῶν 
ἀνθρώπων ὄλεθρος, διὰ τί μηκέτι τοσοῦτο πλῆθος 
οἰκητόρων ἡ μεγίστη πόλις ἐν αὐτῇ φέρει, ἀπὸ 
νηπίων ἀρξαμένη παίδων μέχρι τῶν εἰς ἄκρον 
γεγηρακότων, ὅσους ὠμογέροντας οὗς ἐκάλει, πρό- 
τερον ὄντας ἔτρεφεν: ἀλλ᾽ οἱ τεσσαρακοντοῦται καὶ 
μέχρι τῶν ἑβδομήκοντα ἐτῶν τοσοῦτον πλέονες τότε, 
ὥστε μὴ συμπληροῦσθαι νῦν τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν, 
προσεγγραφέντων καὶ συγκαταλεγέντων εἰς τὸ δη- 
μόσιον σιτηρέσιον τῶν ἀπὸ τεσσαρεσκαίδεκα ἐτῶν 
μέχρι τῶν ὀγδοήκοντα, καὶ γεγόνασιν οἷον ἡλικιῶται 
τῶν πάλαι γεραυτάτων οἱ ὄψει νεώτατοι. καὶ οὕτω 10 
μειούμενον ἀεὶ καὶ δαπανώμενον ὁρῶντες τὸ ἐπὶ 
γῆς ἀνθρώπων γένος, οὐ τρέμουσιν, αὐξομένου καὶ 
προκόπτοντος τοῦ παντελοῦς αὐτῶν ἀφανισμοῦ. 
ΧΧΙΙ. Μετὰ ταῦτα λοιμικῆς τὸν πόλεμον 1 

διαλαβούσης νόσου τῆς τε ἑορτῆς πλησιαζούσης, 
αὖθις διὰ γραφῆς τοῖς ἀδελφοῖς ὁμιλεῖ, τὰ τῆς 
συμφορᾶς ἐπισημαινόμενος πάθη διὰ τούτων" 

“Τοῖς μὲν ἄλλοις ἀνθρώποις οὐκ ἂν δόξειεν 2 
καιρὸς ἑορτῆς εἶναι τὰ παρόντα, οὐδὲ ἔστιν αὐτοῖς 
οὔτε οὗτος οὔτε τις ἕτερος, οὐχ. ὅπως τῶν ἐπιλύπων, 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εἴ τις περιχαρής, ὃν οἴηθεῖεν μάλιστα. 
νῦν μέν γε θρῆνοι πάντα, καὶ πενθοῦσιν πάντες, 

1 ΤῊς φῬρβϑέιϊοπος ψ ηΐο Ῥερᾶη ἰπ α.Ὁ. 9560 αἰῇ[ιοϊοα ἐπ6 
Ἐτηρῖγα δὲ ἱπίθγναϊβ ΤῸΣ ὑνεπὶν γϑᾶσβ8. Αἰθχαπαάτνία τγᾶ8 
ῬΓΟΌΘΟΙν {πα ἢγβὲ οἷἐν ἴἱ νἱβιϊθα, 
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ἔγτοσα ἐπα τίνουβ δηᾶ ταϊϑὶβ τοστα ὑπ 6 Πϑυροῦτγβ, ὑπαὺ ὑπ 6 
ἄεννβ δγξῈ ἀἰβομδυρδβ ἔγοση οουρ565 τοὐμηρ' ἴῃ 41} ὑΠεῖν 
οοπδεϊαρηξ ο]θταθηΐβ. Ὑ οὖ τηθῃ τηϑῦνεὶ δηα δῖ δὖ ἃ 
1055 85 ἴο ψῇθποα οοτηθ ἔπε οοποιαπὺ Ρ]αριι68,} ΤΠ Θ ΠΟΘ 
ἐπε ρυίανουβ ἀΐβθαβθβ, ψῇθποα ὑῃς6 νδιΐουβ ἔουταβ οὗ 
ἄεδαϊῃ, ψβεποα {π6 ταδηϊοϊα δηᾶ στοῦ ἢυτηδη 
τηογία! ἐν, ΠΥ ὑΠ158 σγεαϊεβὺ οὗ οἱ 68. πῸ ἸΟΠΡΘΥ Θοη- 
ἰαΐπθ νη ἰδ 50 σγθαῦ ἃ τουϊτααε οὗἉ ἱππαριϊταηῦβ, 
ἔτομαι ἱπίαπὺ ομ]Πἄγθη ὰρ ἴο ἔμοβα αχίγοιη ον δανδποθα 
ἴῃ γθ 818, 85 1Ὁ πι564 ἐουτη ον ἴο βαρροτῦ οὔ ἔῃοβα που 
85 τηθῃ οὗ σσδδθη οἱά ἀρὲ ' ΝδΥ, ὑποβα οὗ ἔουυ γΘδΥϑ 
οἷά πᾷ ἃρ ἴο βθνυθηΐυ σψγοῦα ἔπη 850 πυτηθγοιβ, ὑπαὺ 
ἐπα [01] ἐοΐδ] οὔ ἐμοῖσ ὨΤΊΟΥ 5 ποῦ ἴο θ6 γθϑοῃβα πον, 
θη ὑΠοβ6 ἔγοσα ἔουσίθθη ἴο εἰρηῦυ γεϑϑῦβ ἤν ὈΘΘη 
τορι ϑλθγθά δᾶ γθοκοπϑᾶ τορείπον ἔον ὑπ ρυθ]ῖο ἔοοα- 
ταϊϊοπ 5; δᾶ {Π6 γουηροϑὺ ἴῃ ΔΡΡΘάγδποα ἢᾶνα ὈΘοοσ 8 
οὗ δαυλὶ] ἀρϑ, 80 ἴο βρϑᾶῖϊς, ψἱτἢ ὑΠποβ8 ψῆο Ἰοηρ' ἃρῸ 
γγοΥ6 {πῸ οἰάοϑι.Σ Απα ὑμπουρὴ ὑπ6 Πυτηδη γ866 ΠΡΟΙ 
δαυθῃ ἴα ἐμ Ἔν οὰ αἰγα! ἰβῃϊηρ' Δ Πα ΘΟΠΒΌγΪρ᾽ ΔΎΤΔΥ 
Ῥαίογτθ ἐμοὶ δθυϑθϑ, ὑπο ὺ ἀο ποὺ ἐγειηθ]6, 858 15 ἰοῦδὶ 
ἀἰβαρρθδύδηοα ἄγανβ ΠΘΔΥΘΥ Πα ΠΘΔΙΘΥ.᾿ἢ 

ΧΧΙΠ. Αἴνον ἐπϊ5, ἤθη ἐπ6 νὰν νγὰ5 [ὉΠ ονοα ὈΥ 
ἃ Ῥεβυ θηὐ4] ἀΐβθαβθ, ἀπᾶ {πε ἔδαϑυ γὰ8 αὖ μαπά, ἢθ 
οοχητηπηϊοαϊθα οηο6 ταοσα ὈΥ [οὐξεν νἱῦἢ Π6 Ὀγθίῆγθη, 
ἱπα᾽ϊοαίίηρ {π6 βυϊβουίηρϑθ οὗ ἔπ6 οδ]δυτγ, 85 ΤΌ]]ΟννΒ : 
“Τὸ οὐδοῦ τθη ἐπε ργδϑεηῦ σου] ποῦ βθϑῦὰ ἴο 6 

ἃ ἶσα ἴον ξαβυϊναὶ, ποὺ ἕο ἔμπα 15. ὑΠ|8 ΟΥ̓́ΔΩΥ ΟΥΠΘΥ 
ἰἰτηθ οὗ βυοῃ ἃ παίυσε ἢ 1 βρθαὶς ποὺ οὗ {ΐτηθβ οὗ 
τηουτΐηρ, θα ονθη οὗ ΔΠΥ ἐΐϊηθ ὑπαὺ ταϊρηῦ θ6 

. ἘΒουρῃῦ Θβρβοίδ!ν Ἰογέα!. Νον ἱπάεθά 41] ἰβ Ἰατσαθηΐα- 
ἰϊοη, δπᾷ 411 τῦθῃ τηουτη, 8Πηα να] ηρΒ τϑβοιηα 

3 γε Πᾶνε πὸ οἶμοὺ δυϊάθηοθ, δρατὶ ἔγοπι {58 ῬΡα 5589, οὗ 
{Π|5 “4016 οὐ Ῥ]ῖς αἰσισθαϊτίοη οὗ ἃ ἐοοα τγαϊϊοη. 

8. 4) 6. ἴῃ6 γοιπρ', ὈῪ 5μαγὶηρ ἰπ ἐῃ6 ἅ0]6, ψγεῦα πον οἰαββεᾶ 
διοπρ ψ ἢ ἐπα οἱα. 
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ΕΠΒΕΒΙΤΙΘ 

καὶ περιηχοῦσιν οἰμωγαὶ τὴν πόλιν διὰ τὸ πλῆθος 
τῶν τεθνηκότων καὶ τῶν ἀποθνῃσκόντων ὁ ὁσημέραι: 
ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν πρωτοτόκων τῶν Αἰγυπτίων γέ- 3 

Βχ. 12,80 γραπται, οὕτως καὶ νῦν ἐγενήθη κραυγὴ μεγάλη: 
οὐ γὰρ ἔστιν οἰκία, ἐν ἡ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ τεθνη- 
κώς, καὶ ὄφελόν γε εἷς. 

“ Πολλὰ μὲν γὰρ καὶ δεινὰ καὶ τὰ πρὸ τούτου μὲν γὰρ ρ 
συμβεβηκότα: πρῶτον μὲν ἡμᾶς ἤλασαν, καὶ μόνοι 4 
πρὸς ἁπάντων διωκόμενοι καὶ θανατούμενοι ἕωρ- 
τάσαμεν καὶ τότε, καὶ πᾶς ὁ τῆς καθ᾽ ἕκαστον 
θλίψεως τόπος πανηγυρικὸν ἡμῖν γέγονε χωρίον, 
ἀγρὸς ἐρημία ναῦς ᾿πανδοχεῖον δεσμωτήριον, φαι- 
δροτάτην δὲ πασῶν ἤγαγον ἑορτὴν οἱ τέλειοι 
μάρτυρες, εὐωχηθέντες ἐν οὐρανῷ: μετὰ δὲ ταῦτα δ 
πόλεμος καὶ λιμὸς ἐπέλαβεν, ἃ τοῖς ἔθνεσι συν- 
διηνέγκαμεν, μόνοι μὲν ὑποστάντες ὅσα ἡμῖν 
ἐλυμήναντο, παραπολαύσαντες δὲ καὶ ὧν ἀλλήλους 
εἰργάσαντό τε καὶ πεπόνθασιν, καὶ τῇ Χριστοῦ 
πάλιν ἐνηυφράνθημεν εἰρήνῃ, ἣν μόνοις ἡμῖν 
δέδωκεν" βραχυτάτης δὲ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν 6 
τυχόντων ἀναπνοῆς, ἐπικατέσκηψεν ἡ νόσος αὕτη, 
πρᾶγμα φόβου τε παντὸς φοβερώτερον ἐ ἐκείνοις καὶ 
συμφορᾶς ἥστινος οὖν σχετλιώτερον καὶ ὡς ἴδιός 

Τμῦο, ἢ! 64.1 τίς αὐτῶν “ἀπήγγειλεν συγγραφεύς, " πρᾶγμα μόνον 
δὴ τῶν πάντων ἐλπίδος κρεῖσσον γενόμενον, ̓ ἡμῖν 
δὲ οὐ τοιοῦτο μέν, γυμνάσιον. δὲ καὶ δοκίμιον 
οὐδενὸς τῶν ἄλλων ἔλαττον. ἀπέσχετο μὲν γὰρ 
οὐδὲ ἡμῶν, πολλὴ δὲ ἐξῆλθεν εἰς τὰ ἔθνη." 

Τούτοις ἑξῆς ἐπιφέρει λέγων" “᾿ οἱ γοῦν πλεῖστοι Ἴ 
τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν δι᾽ ὑπερβάλλουσαν ἀγάπην 
καὶ φιλαδελφίαν ἀφειδοῦντες ἑαυτῶν καὶ ἀλλήλων 

184 
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ἐβτουρπουῦ ὑπ6 οἷν Ῥδοδυβα οὗ ῃ6 πυτροὺ οὗ ἀεδα 
δα οὗ ὑποβε ἐπαὺ αὐ ἀγίπρ ἄδὺ ὈΥ ἄδγ. ἘΕὸγ 85 ἰὐ 15 
νυ θη οὗ ὑπῸ βυβύθουη οὗ ὑῃς Εἰσγρείδηϑ, 50 «150 1 15 
πον : ΤΕΥ ἡ γ85 ἃ σγϑδῦ ΟΥῪ ; [ῸΥ ὑπο γα 15 ποὺ ἃ πουβ6 
ὙΠ ΘΓ6 ἐπ 616 15 ποῦ οπα ἀθδᾶ᾽᾿᾿ : δπᾶ ψοι]ᾶ ἱπάβϑά ἐμαὶ 
1 ψεσα Ραΐ οπα ! 

“ἜΕΟΥ οὗ ἃ ἐγατῃ ταϑπν πα ἐθυυ 0 ]6 σγασα ἐπα ἐπΐπρβ 
Αἶβο ὑπαῦ Βαρρεπϑα ἴο ὰ58 θεΐογε ἐπΐἰ8. Αὐ ἢγϑὺ ὑπο Ὺ 
ἄγονα τ5 οὔ, ἀπ αἰοπα νγα Καρὺ οὔὖῦν ἔδϑεῖναὶ αὖ ὑπαὶ 
ὑϊτηθ αἰβο, ρευβθεουϊεα δπᾶ ραυῦ ἴο ἀδδίῃ ὈΥ 811, δπᾶ 
ΘΥΕΥῪ 5]Π9}6 βροῦ ΘΓ Ὲ νγα ψγοτα δἰπίοῖθα Ῥθοδπηα ἔῸΓ 
π5 ἃ Ὀἷδος οἵ [δϑεϊνε δββθυηθ)ν, ἢ6]4, ἀδβοσὺ, βῃϊρ, ἴπη, 
Ῥυΐβοη ἢ Ραΐ {Π6 Ὀυϊρηϊαβὺ οἱ 8]}] ξεϑυϊνα]β γὰβ Κερὺ ΒΥ 
τῃς ρουξδοῦ τπαυύγυβ, ψῆθη ἔμεν ἔεαθιθα ἴῃ ἢδάνθη. 
Απά, αἴξεν ἐπαὺ, νγᾶῦ ἃ πα ξδυηΐπα οᾶπ6 ἸΡΟΙ 8, ΜΠ ΪΟἢ 
γι Ὀοτα δἱοπρ' ψ ἢ ὑΠ6 μθαΐμθη. ΑἸομα ψὰ δπαυγθαᾶ 
411 ὉΠ6 1π]ανῖθ5 ὑπο ν ̓πῆϊοϊθα ἀροη τι8, 16 γα Πδᾶ 
ἐῃε Ῥεποῆϊ μβεβί465 οἵ ψῇῆδαῦ ἔμοῪ στουρηῦ Ρροπ 68. ἢ 
οὔμου ἀπ ψιῇῃδὺ ὑΠπ6Ὺ βυϊεγθα : δηα νὰ ἔουπα οὐχ ΟΥ̓ 
ΟΠ66 ΤῊΟΥ̓Θ ἴῃ {Π6 ῥϑδοα οἵ (ἢ γῖθῦ, ψῃοἢ Ηδ Πδ5 οίνθη 
ἴο υ5 δἴοπθβ. Βαυὺ ψῇδη {πὸ Ὀγθεϑυ Ὀγθδιίηρ-θρδοθ 
Πα θδϑβϑη ρτδηϊθα τὰ 8πα ἔποτη, ἔπεσα ἀθβοθπαθα Ἰροη 
Ὁ5 {Π15 ἀἴβθαβθ, ἃ ὑπίηρ ἐπαὺ 15 ὅο ἔῃ 6 πὴ τῆοσα ἔβαν α] 
ἔῃδῃ ΔηΥ οἴμοι οδ]εοὺ οἵ ἔβαν, τθοσα οὐθὶ] ἔῃ δ ΔΗ͂ 
οδἰδταϊῦν νυ μαἰβοθνευ, δη4, 85 ὁπ6 οὗ ὑποὶν ουγῃ νυ τα 5 
ἀδοϊαγϑά, “Πα ον ἐπίπρ' οὗ 411 ἐμαῦ ργονϑᾶ ψψουβα [ἢ 8ῃ 
νι ῃαὺ νγὰβ εχρϑοιεα. Ὑεΐ ἴο ἃ 1Ὁ νγὰβ ποῦ 80, θαΐ, πὸ 
1655 ὕπδὴ ἐπ οὐπιεῖ τηϊϑέογξαθβ, ἃ βϑοῦσος οὗ ἀϊβοὶρ] πη 6 
8Δηα ἰοδεϊπο, ἘῸΣ ἱπαάδοα Ὁ αἰ ποὺ ἰθδᾶνα ἃ5 ὑπ- 
τουοθα, ΑΙΓΠΟῸΡῊ 1Ὁ αὐξδοῖικεα {πὸ μοαύμθη ψ ἢ στα 
βίγθηρίῃ.᾽ 

Ἐο]]ονηρσ {Π 6568 τϑυλαυῖϑ Πα δα α5 ἃ5 ἕο ]ονβ : “ΤῊΘ 
. τηοϑῦ, αὖ 4}} ανβηΐβ, οἵ οὺυσ Ὀγείῃγθη ἴπ ἐπεῖν ἜἘχοθθαϊηρ' 
᾿ἴογε ἃπά αἰεοίίοη ἔον ἐπ6 Ὀγοϊῃθυῃοοά γψγεσα ἀπβραυίπρ 
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ἐχόμενοι, ἐπισκοποῦντες ἀφυλάκτως τοὺς νοσοῦν- 
τας, λιπαρῶς ὑπηρετούμενοι, θεραπεύοντες ἐν 
Χριστῷ, συναπηλλάττοντο ἐκείνοις ἀσμενέστατα, 
τοῦ παρ᾽ ἑτέρων ἀναπιμπλάμενοι πάθους καὶ τὴν 
νόσον ἐφ᾽ ἑαυτοὺς ἕλκοντες ἀπὸ τῶν πλησίον καὶ 
ἑκόντες ἀναμασσόμενοι τὰς ἀλγηδόνας. καὶ πολλοὶ 
νοσοκομήσαντες καὶ ῥώσαντες ἑτέρους, ἐτελεύ- 
τῆσαν αὐτοί, τὸν ἐκείνων θάνατον εἰς ἑαυτοὺς 
μεταστησάμενοι καὶ τὸ δημῶδες ῥῆμα, μόνης 
ἀεὶ δοκοῦν φιλοφροσύνης ἔχεσθαι, ἔργῳ δὴ τότε 

᾿ πὰ ΝΑ͂ΔΙ 

πληροῦντες, ᾿Ὡ ἀπιόντες αὐτῶν περίψημα. οἱ γοῦν 8 
ἄριστοι τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἀδελφῶν τοῦτον τὸν 
τρόπον ἐξεχώρησαν τοῦ βίου, πρεσβύτεροί τέ τινες 
καὶ διάκονοι καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ λαοῦ, λίαν ἐπαι- 
νούμενοι, ὡς καὶ τοῦ θανάτου τοῦτο τὸ εἶδος, διὰ 
πολλὴν εὐσέβειαν καὶ πίστιν ἰσχυρὰν γινόμενον, 
μηδὲν ἀποδεῖν μαρτυρίου δοκεῖν. καὶ τὰ σώματα 9 
δὲ τῶν ἁγίων ὑπτίαις χερσὶ καὶ κόλποις ὑπολαμ- 
βάνοντες καθαιροῦντές τε ὀφθαλμοὺς καὶ στόματα 
συγκλείοντες ὠμοφοροῦντές τε καὶ διατιθέντες, 
προσκολλώμενοι, συμπλεκόμενοι, λουτροῖς τε καὶ 
περιστολαῖς κατακοσμοῦντες, μετὰ μικρὸν ἐτύγ- 
χανον τῶν ἴσων, ἀεὶ τῶν ὑπολειπομένων ἐφεπο- 
μένων τοῖς πρὸ αὐτῶν. τὰ δέ γε ἔθνη πᾶν τούναν - 
τίον: καὶ νοσεῖν ἀρχομένους ἀπωθοῦντο καὶ ἀπ- 
ἔφευγον τοὺς φιλτάτους κἀν ταῖς ὅδοῖς ἐρρίπτουν 
ἡμιθνῆτας καὶ νεκροὺς ἀτάφους ἀπεσκυβαλίζοντο, 
τὴν τοῦ θανάτου διάδοσιν καὶ κοινωνίαν ἐκτρεπό- 

1 περίψημα. ΤῊϊθ ψογὰ νὰϑ π86α οὐ νόσίῃ]θθθ. ῬΟΥΒΟΠΒ 
ΠΟΙ, ἴῃ ἔἶτηδ οὗ ΡΙΑΡῚΙΘ ΟΥ 50ΠπῚ6 οἴ ποὺ οα]απιϊεν, ἐπ Αἰμποηίδηϑ 
868 ἴο ἔῆσον ἱπὶο {π6 568. ἴῃ {Ππθ Ῥε]ο ἔμαι μον ψου]ὰ 
ψὶρα οἵ {πὸ σαι δ οἵ τπ6 παϊϊοη. ΒνῪ ἐπὸ ἐπὶγὰ σθηΐαγν Α.Ὁ. 
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ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒῪ, ΝΠ. χχιι. 7-10 

οὗ ὑπϑιηβεῖνεβ πᾶ οἷδνε ἴο οπβ ἃποῖμυ, νἱβι την [6 
βίοκ υιπουΐ ἃ ᾿πουρηῦ 85 ἴο {πΠ6 ἀδηῆροσ, δββι ΟΊ] Υ 
τη ηἰβιθυϊπο ἕο ὑῃ θη, ἐαπαΐηρ ἐμοὶ ἴῃ ΟΠ τβί, δπα 80 
τηοϑὺ οἸδαϊγ ἀεραγίεα {ῃϊ8 116 δίοηρ σἱθ μοι ; 
Ὀοίηρ' ἱπέβοϊθα ψ τὰ {πῸ ἀΐβθαβα ἤτοσα οὔμουβ, ἀγανίηρ, 
ὌΡοπ ἐπθυηβοῖνεβ {ἢ 510] 685 ἔγοτη ἐπεὶν ποίρῃθουτβ, 
ἃ Πα ὙΠ ΡῚΥ ἰακίπρο' ονοῦ ἐμποῖνῦ ραΐηθ. Απα τάδην, 
γΉ θη πον Πα οαγθα ἴον δᾶ γοϑϊογθα ἴο ἢθ δ] ἢ οὐμουβ, 
αἰεα ὑπϑυηβεῖνοβ, ὑπ ἐγδηβέουσίησ ἐπεὶ ἄθαῃ ἴὸ 
ὑμαυηβεῖνοβ, ἀπά ὑπ θη ἴῃ νοιῪ ἀθ6α τηδκίηρ' ροοὐ ἐπε 
ῬΟΡυΪαγ βαυίπρ', {Ππαῦ ΔΙνγαγ5 56 θυηβ ἕο θ6 ΤΆΘΓΟΪΥ δ 6χ- 
Ῥγθββίοῃ οἵ δουγίαϑυ : ἔου " ἴῃ ἀδθραγεϊηρ ᾿ ἔδυ Ῥβοδιηθ 
ὙΠ εῖν ἀδνοίεα βευνδηΐβ. Σ [Ι͂ἢ {15 τηϑῆποὺ ἐπα Ὀεβὺ 
δὖ ΔῸΥ ταῦα οὗ ουν Ὀγείῆγθη ἀδραγιβα ἐΠϊ5 116, σου δίῃ 
Ῥγδβρυύθυβ δπα ἀθϑοοπβ 8Πα βούηδ οὗ {πε Ἰαϊξγ, γεοεὶν- 
ἴηρ' συϑαῦ οοιησηθηαίίοη, 580 ὑπαὺ ἐπῖ5 ἔοστα οὗ ἀδθαίῃ 

᾿ΒΘΘΙῺΒ ἴῃ ΠΟ γΓϑβρϑοῦ ἴο οουὴβ Ὀθἢϊπα τηᾶγέγσγαομ, θοΐηρ' 
πε οὐΐοοτας οἴ ταθοῇ ρῥἱεὺν δηά βίγοπρ αι. 80, ἴοο, 
{πε Ὀοαῖε5 οὗ {πε βαϊηΐβ θυ σψουἹᾶ ἰδκα ὑρ ἱπ ὑποὶγ 
ΟΡΘΠ Βᾶπαᾶβ ἴο ἐπεὶγ Ῥόβοια, οἱοβίπρ ὑποῖν ογεβ δῃά 
βῃαθείησ ἐπαῖσγ τηουΐῃβ, οδιγγίηρ ὑμθῖὰ οἢ {πεῖν 
5που]άουβ πα Ἰαγίπρ' ἔμθτα οὖ; ὑπ6Ὺ ψου]ᾶ οἸΐπρ' ἴο 
ἘΠ θτα, δῆρυϑοθ ὑπϑῖὰ, θα δηᾶ δάουῃ πεῖ ψἱτ ἢ 
ἐποῖν Ὀυγῖα] οἱοίμα5, ἀπά δέου ἃ {016 τεοεῖνα {Π6 ϑαυαθ 
Βουνίοθβ ὑπούηβοῖνθβ, ἴου ὑποϑα ἐπαὺ ψοσα ἰον ΒΕ μἰ πα 
ὙΕΥ6 Ἔν οῦ [Ο]ονίηρ' ἔποβα ἐπαὺ πεπὺ θεΐοσθ. Βαΐ ἐπε 
οοπάαποῦ οὔἐπε μδαίμθη νγὰβ ὑῃ6 Ἔδχδοῦ ορροβίζθβ. Ἐνβῃ 
ὑποβα ψῃο ψγεσα ἴῃ ἐπε ἢγϑῦ βἴαροβ οὔ [ῃε ἀΐβθαβα ὑπαυ. 
Τηγυϑὺ ἀνγαγ, πα Η64 ἔγοτη ὑπεῖν ἀβθβαγοϑὺ. ΤΠΘΥ ψουἹὰ 
δύῃ οδϑὺ ποτὰ ἴῃ {Π6 τοδᾶβ μα] ξαδδά, δπα ὑγθαὺ {πῸ6 
ὉΠΌυΥΘα ΟΟΥ̓ΡΒ65 85 ν1]6 τϑῖαβα, ἴῃ ὑπαῖν αὐξαπηρὺβ ἴο. 
δινοϊα ὑΠ6 βργεδαϊηρ δηα οοπίαρίοη οὗ ἐῃ6 ἀβαΐῃ- 

περίψημά σου ᾿δα, ΔρΡΡαΓΕπέΪν, ὈΘΟΟΠΊΘ ἃ ΘΟΠΊΤΠΟΠ ἜΧΡΙ ΒΒ ἢ 
ΟΥὗἉἁ Τογτηδ] σοτηρ]τπηθηΐ : “Ὑουϊ Ππατη0]6 πα ἀδνοιοα βουνδηΐ.ἢ 
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Δ ᾽ ᾿ς α Α ,Ὶ ’ ᾽ - μενοι, ἣν οὐκ ἦν καὶ πολλὰ μηχανωμένοις ἐκκλῖναι 
ῥᾷδιον.᾽ 
Μ ἈΝ δὲ ᾿ ͵ Ἁ 3 λή :) 1 ετὰ δὲ καὶ ταύτην τὴν ἐπιστολήν, εἰρηνευ- 
’ “ Ἀ Α ΄ “-“ 3 σάντων τῶν κατὰ τὴν πόλιν, τοῖς κατ᾽ Αἴγυπτον 

ἀδελφοῖς ἑορταστικὴν αὖθις ἐπιστέλλει γραφήν, 
καὶ ἐπὶ ταύτῃ πάλιν ἄλλας διατυποῦται- φέρεται 
δέ τις αὐτοῦ καὶ περὶ σαββάτου καὶ ἄλλη περὶ 
γυμνασίου. 
Ἑρμάμμωνι δὲ πάλιν καὶ τοῖς κατ᾽ γγιόδος., 

ἀδελφοῖς δι᾿ ἐπιστολῆς ὁμιλῶν πολλά τε ἄλλα περὶ 
τῆς Δεκίου καὶ τῶν μετ᾽ αὐτὸν διεξελθὼν κακο- 
τροπίας, τῆς κατὰ τὸν ΤΓαλλιῆνον εἰρήνης ἐπι- 

᾽ὔ ᾿ ἠδὲ δὲ ἷ ᾿ }] ,ὔ 
μιμνήσκεται' ΧΧΙΠΠ. οὐδεν ὃε οἷον τὸ καὶ τοὐ-Ἰ 
των ὧδέ πως ἐχόντων ἀκοῦσαι" 

Ἢ; «-. }  κ “ ε “-“- ιλέ ᾿ 

κεῖνος μὲν οὖν τῶν ἑαυτοῦ βασιλέων τὸν 
μὲν προέμενος, τῷ δὲ ἐπιθέμενος, παγγενεῖ ταχέως 
καὶ πρόρριζος ἐξηφανίσθη, ἀνεδείχθη δὲ καὶ συν- 
ανωμολογήθη παρὰ πάντων ὁ Ῥαλλιῆνος, παλαιὸς 
ἅμα βασιλεὺς καὶ νέος, πρῶτος ὧν καὶ μετ᾽ 
ἐκείνους παρών. κατὰ γὰρ τὸ ῥηθὲν πρὸς τὸν 3 

’ « “Κ᾿ ἕ ᾿Ὶ δι 3 “ ᾽ ᾿Ὶ σ΄ προφήτην Ἡσαΐαν “ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἰδοὺ ἥκασιν, 
καὶ καινὰ ἃ νῦν ἀνατελεῖ. ὥσπερ γὰρ νέφος τὰς 
ἡλιακὰς ἀκτῖνας ὑποδραμὸν καὶ πρὸς ὀλίγον 
ἐπηλυγάσαν ἐσκίασεν αὐτὸν καὶ ἀντ᾽ αὐτοῦ προ- 
εφάνη, εἶτα παρελθόντος ἢ διατακέντος τοῦ νέφους, 
ἐξεφάνη πάλιν ἐπανατείλας ὁ προανατείλας ἥλιος, 
οὕτω προστὰς καὶ προσπελάσας ἑαυτὸν ὁ Μακρια- 
νὸς τῆς ἐφεστώσης Γαλλιήνου βασιλείας, ὃ μὲν ' 

σ οὐκ ἔστιν, ἐπεὶ μηδὲ ἢ ἦν, δ δὲ ἔστιν “ὁμοίως ὥσπερ, 
ἦν, καὶ οἷον ἀποθεμένη τὸ γῆρας ἡ βασιλεία καὶ 

“" 

1. Μβογίδπιβ, ΠΟ ἱποϊςεα Ν᾽ αογτίδη ἰο ρεβεουΐθ (10. 4) ἀπά 
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ἘΟΟΤΕΝ. ἩΙΒΤΟΕΝΥ, ὙΠ χχει 10-- χχιῖῖ 8 

Ρίαριθ : ἃ ὑπίηρ' ψῃΐοἢ, ἔου 81} ὑπαῖν ἀθνίοαβ, [Ὁ νγὰβ ποῦ 
ΘΑΒΥ ἔθου ἔπτη ἰο δββοᾶρα.᾽ 
Απά αἶβο αἴδον ἐπῖ5 Ἰευτου, μη ρθδοα τοϊρηβα ἴῃ 

{πα οἰδγ, ῃ6 οὔποθ τηοῦα ϑϑηῦ ἃ ἔδϑίδὶ Ἰθζου ἕο {π6 
Ὀγοίθγθη ἴῃ Ἐς σγρὺ, πα ἔὈ]]οννίπρ' ὑΠῖ5 ἢ ἀραῖτι ἱπαϊτεα 
οὐμϑιβ. Απα {που ἰ5 οχιδηΐ, 650, ἃ οουίδίη ᾿οὐζου οὗ 
Βῖ5 οὐ ἐπ6 Θδθθαΐῃ, ἀπᾶ δπούμοὺ οα Εἰχϑσυοῖβθ. 

(οταμηπηϊοαύηρ' ὈῪ ἃ ᾿Ἰοἐου ἀρ αΐῃ τ Ἡ ΘΥΤ ΔΥητηΟ ἢ 
δηα ὑπΠ6 Ὀγείθγθη ἴῃ Εἰρσγρὺ, Πα γθοουηῖβ ἴῃ [11]] Τα ΠΥ 
οὔμευ ἐπίπρβ δροιυῦ {Π6 να π685 οὗ Ἰ)θοῖτιβ ἃπα ἢΐ5 
ΒΟΟΘ550Υ85, ἃ Πα τηθηξίοηϑ ὑπ 6 ρθδοα ἀπᾶϑυ ΟΠ] Θπυ8. 
ΧΧΙΠΙ. Βαυὺ ἔποσγα 15. ποϊῃΐηρ' κα Πθαυίηρ ἐπ 6 παῦατα 
οὔ τΠ656 μαρρεπίηρβ δ]8ο. 

“Ἤδ61 {πθη, δέον ᾿ποϊ τπρ' ὁη6 οὗὨ Πῖ8 δι ρθύουβ δηα 
αὐϊδοκίηρ {π6 οὐπου, οὗ ἃ βϑυδάθη αἰβαρρθαγθα αἰτο- 
βϑεῖμου, τοοῦ δηᾶ Ῥγδποῦ ἢ 411 5. ἔδγαγ, ἀπὰ 
(ΔΔ]Π]ΠΘππ5. νγὰβ ρυ οἰ πηοα δηα δοικπον]εαρεα ΡΥ 8]}, 
Ὀείΐηρ' αὖ ὁῃοδ δῃ οἱὰ δῃᾶ ἃ ποὺ ΘΙ ΡΟΙΟΥ, ἴου ἢ 6 νγὰβ 
Ῥεΐογαε δηᾶ οαῖὴδ αἴξευ ἔμϑχα ; [ῸΥ ἴῃ δοοογάδποθ ψῖτἢ 
ὑμαὺ ψΒο ἢ γὰβ Βροκθὴ ἴο ὑπ ρυορῃμοὶ 1βϑδΐίδῃ : ᾿Βε- 
ΒοΙα, ἐῃ6 ἔουτηθυ ἐπίηρϑ ἃὺα οοῦὴθ ἴο ρᾶ885, ἃπα ΠΘῪ 
ὑπμίηρϑ ννῃΐο ἢ 5881} πον βρυΐηρ ἔουίῃ.᾿ 5 ἘῸΣ 85 θη 
ἃ οΪουα βρεϑᾶβ ἀπαθυηθαίῃ {πΠ6 γτὰγϑ οὗ {π6 βὰπ, δπὰ 
ἴοΥ ἃ 5μοσγὺ {τὴ βούβθῃβ δῃᾷ ἀδυκθηβ ἴδ, Πα ἀΡΡΘ 815 
ἱπβίθδα οὗ 10, θαῦὺ ψμθη {ῃς οἱοια ρᾶββεβ ὈΥ οὐ 15 
τηϑ] θα αὐνᾶυ, {πε ϑὰη ἐπαῦ 5ῆοπο Ῥεϑίοσε ἀρδίῃ 5Βῃ1Π65 
Τουθ ἃπα ομοα τποῦα ΡΡΘδῖΒ; 80 Μδογίδῃυβ, δου 
οοτηΐπρ' ἔουυγαγα δηα σοὐξπηρ' ἔργ Ηΐτηβ61} δοοθββ ἴο 1Π 8 
᾿προυΐαὶ ρονγαῦ ὑπαὺ Ρεϊοηρεα ἴο (δ) ]}Ὲππ8, 18. ΠῸ 
ΤΩΟΥΘ, βἴηοα ἱπαθθα ἢ6 ἤθνοὺ ψγ88, ῃ11|6 δ] Θπτι5 15 
1Πκ6 δ. μα νγὰβ θδίογε ; δηᾷ {π6 τῃοηϑυοῆν Πᾶ5, 85 1Ὁ 

αἰϊετηρίθα ἕο ἀδίμσοπο (8]]}16ππ5 (10. 8). Ἠδ πᾶ ἢΪβ8 505 
ΕΓ Β βθαπθηΐν ἀοἔεδίβα ἴῃ Ὀας]6 ἀηα 5]αἰπ. 

3.Α τηϊχϑᾶ απυοϊδίϊοῃ ἔγοτη 18. χἹ, 9 πα ΧΙ], 19, 
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1 σου. ὅ, 8 

ΕΌΘΕΒΙΤΙΒ 

τὴν προοῦσαν ἀνακαθηραμένη κακίαν, ἀκμαιότερον 
νῦν ἐπανθεῖ καὶ πορρώτερον ὁρᾶται καὶ ἀκούεται 
καὶ διαφοιτᾷ πανταχοῦ. 

Εἶθ᾽ ἑξῆς καὶ τὸν χρόνον, καθ᾽ ὃν ταῦτ᾽ ἔγραφεν, 
διὰ τούτων σημαίνει" “ὁ καί μοι πάλιν τὰς ἡμέρας 
τῶν βασιλικῶν ἐτῶν ἔπεισι σκοπεῖν. ὁρῶ γάρ, 
ὡς ὀνομασθέντες μὲν οἱ ἀσεβέστατοι μετ᾽ οὐ πολὺ 
γεγόνασιν ἀνώνυμοι, ὃ δὲ ὁσιώτερος καὶ φιλο- 
θεώτερος ὑπερβὰς τὴν ἑπταετηρίδα, νῦν ἐνιαυτὸν 
ἔνατον διανύει, ἐν ᾧ ἡμεῖς ἑορτάσωμεν.᾽᾽ 
ΧΧΙΝ. ᾿Επὶ τούτοις ἅπασιν σπουδάζεται αὐτῷ 

καὶ τὰ Περὶ ἐπαγγελιῶν δύο συγγράμματα, ἡ δ᾽ 
ὑπόθεσις αὐτῷ Νέπως ἦν, ἐπίσκοπος τῶν κατ᾽ 

"» 

μ 3 “ ,ὔ 3 ᾽ ,ὔ - 

Αἴγυπτον, ᾿Ιουδαϊκώτερον τὰς ἐπηγγελμένας τοῖς. 
ἁγίοις ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς ἐπαγγελίας ἀπο- 

7 ΄ Ν᾿ ,ὔ Φ' δ “-“ 

δοθήσεσθαι διδάσκων καΐ τινα χιλιάδα ἐτῶν τρυφῆς 
σωματικῆς ἐπὶ τῆς ξηρᾶς ταύτης ἔσεσθαι ὑπο- 

’, ,, “ ι ᾽ Ἂς δ , τιθέμενος. δόξας γοῦν οὗτος ἐκ τῆς ᾿Αποκαλύψεως 
᾿Ιωάννου τὴν ἰδίαν κρατύνειν ὑπόληψιν, "Ἔλεγχον 
ἀλληγοριστῶν λόγον τινὰ περὶ τούτου συντάξας 
ἐπέγραψεν: πρὸς ὃν ὁ Διονύσιος ἐν τοῖς Περὶ 
ἐπαγγελιῶν ἐνίσταται, διὰ μὲν τοῦ προτέρου τὴν 
αὐτοῦ γνώμην ἣν εἶχεν περὶ τοῦ δόγματος, παρα- 
τιθέμενος, διὰ δὲ τοῦ δευτέρου περὶ τῆς ᾿Απο- 

ψ' 3 ’ ᾽ ΝΜ “-“ ἢ καλύψεως ᾿Ιωάννου διαλαμβάνων: ἔνθα τοῦ Νέ- 
πωτος κατὰ τὴν ἀρχὴν μνημονεύσας, ταῦτα περὶ 

“- , αὐτοῦ γράφει" “᾿ ἐπεὶ δὲ σύνταγμά τι προκομίζουσιν 4 

1. ΤῊ βενεηΐῃ γϑαῦ οὗ (Δ) ]θηιι5 σπάθα ονγαγαβ ἐπ οἷοβα οὗ 
Α.Ὁ. 9200, ΔρΡΑγΘΉΣΪν ἃ 5πογὲ ἐϊπηθ Ὀεέοσε ἐπθ σαρέπγα οὗ 
Ν αἰϊογίδη. σοι ἐπαξ ἐἰπιθ ἕο {16 ἀδϑιγιοϊίίοη οὗ ἐμ Μαδονϊαηὶ 
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ἘΘΟΙΙΕΒ. ΗΙΒΤΟΒΎΥ, ΥἹΙ1. χχηιῖ. 8---Χχιν. 4 

γγΘΥ 6, Ραὺ 5146 15 ο]Ϊ4 ἂρ πᾷ οἰδαπβϑα 1561} ἔτόση 1085 
ΤΟΥΤΉΘΥ τ οΚααπθϑθ, δα πον Ὀ]οβθοιηβ [ου τ ἴῃ {116 Υ 

 Βίοοτη, 5 Β66ὴ πᾶ Πϑαγὰ τότε ψΙοἱγ ἃπα βριεδαβ 
 Δτοδα δνουυμογο.ἢ 

ΤΆεη,, ἔο]Πονηρ οα ἐπι, μα ἱπαάϊοαΐθβ 8150 ὑπ ἐϊπιθ 
αἱ ψ ΗΠ Πα ψτοῖθ ἐπῖβ, ἰπ ὑποϑθο ψογᾶβ  “Απᾶ ἰδ 
ΟΟΟΙ 5 ἴο Τὴ 6 ΟΠ66 τηογδ ἴο ΟὈβεῦνα ἐπ6 ἀδγ5 οὗ {π6 
ἱτηρουΐαὶ γεαῖθ. ΕῸΥ 1 ρεγοεῖνα ἐπαὺ ἐῆοβα ψἱοκοα 
Ῥδυβοηβ, ἐποιρἢ ὑΠ6Ὺ ἡ οΥῈ παιηθα ἱτἢ Ποποι', ΑΥΓΟΥ 
ἃ 5ῃουὺ ἰτηθ ἤανα Ὀθοοσὴθ Πδυηθ 685; ψ 16 ἢ6, τ ῃοῸ 
5 ΒοΙ Ιου δηᾶ Π]]εα τττἢ ταοτα ἴονα το αοά, Πα8 ραβββα 

ἴδε ρῬευϊοά οὗ βθνθὴ γϑδῦβ, ἃΠα 15. ΠΟῪ Θοτηρ]ο ϊηρ' ἃ 
 πἰηΐῃ γϑαγ, ἴῃ ψῃ ἢ Ἰεῦ 5 Κααρ {πα ἔδαβυ." 

ΧΧΙΝ. Βερίάθϑ 411 {πεθθ, ὑπῸὸ ἔνο ἰγθαϊίβθ Οὐ 
᾿ Ῥγοηιῖδθ8 ὝΘΥΘ 8150 σοτηροββᾶ Ὀγ Πίστη. Τῆδ οοοδβίοι 
γγᾶβ ΒΌΡΡΙΘα Πίτα θγ ἐπε ἐεδομίηρ οὗ Νβροβ, ἃ Ὀῖβῃορ 
οὔ ἐῃοβα 'π Εσγρὲ, ὑπαὺ ἔπε ῥυουηΐῖβεβ νβίοῃ Πμαα θ6 6 
τηϑαα ἕο ἐπα βαϊηΐβ ἴῃ ἐπε ἀϊνίπα βου ρύστεβ 5μου]α 6 
ἱπξουργοίθα δέου ἃ τῆοτα ΖΘ β [αϑῃΐοη, πα ΠΪ5 
δϑϑασηρύϊοι ὑπαῦ ποτα 1} ΡῈ ἃ Κὶπα οὗ τ] απηΐστη 
οη ἐπῖ5 δαυΐῃ ἀδνοϊεα ἴο ὈοαΠγ ἱπάπ]ρεποθ. Τϊηῖ- 
ἴηρ', ἕο γ᾿ Ἐσχϑῖηρ]θ, ἕο βϑύδὈ] 158} ΗΪ5 οὐνῃ Ῥ ΘΟ] 181 ΟΡΙ ΠΙοα 
ἔγοτα ἐπε Αροοδίγρβε οὔ 7Ή9ῃη, ἢθ οοτηροβεᾶ ἃ οουίδϊῃ 
ῬΟΟΙ οα ἐπα βιθ] θοῦ δπα θαυ ]6α 1 πο ιαίζοη ὁ ἐδ6 

 ΑΠορονδί5.2 Ὀϊοηγϑὶαβ αὐξδοϊςθα Πΐτα ἴῃ ἐμ 6 ῬΟΟΚΒ π 
Ῥγοηιῖδε5, ἴῃ ὑπ ἢγϑὺ οἵ ψβίοῃ Πα βαῖβ οαὖὐ {πα νίονν 
ἐπα Πα Ὠϊπη561} Π6]4 ψ ἢ γεραγὰ ἕο {π6 ἀοοίτπα, πὰ 
ἴπ 6 βεοοηᾶ ὑγθαὶβ οἵ πε. Αροοδῖγρβα οὗ Ψοῆη. 
ΤΠεΥο, δὲ ὑπ θερίπηΐηρ,, Πα ταθηἰΐομβ ΝΈΡΟΒ, νυ Πρ’ 
85 ΤΌ]Π]ονν5 ἀθουῦὲ Ὠΐτα : “᾿Βαυὺ 5βίποθ ἔπδυ Ὀυΐηρ ἔουνατα 

ἴῃ Ἠϊβ πἰπίῃ γϑαῦ Πα νγα8, ἴο τι88 ΠΟ υβίβ᾽ 5 τηϑίαρ μου, “πᾶ ον 
8 οἰοπα.᾽" 

53 Τῆς ““ΑἸ]Ερ ον βὶβ "ἡ σεῦ ἔμοθα ψῆο, {Κὸ ΤΙΟΠΥ 5118, 
μας ἀρδϊηβὲ ἃ ᾿ἰΐογαὶ] ἱπιεγργοίαϊίοπ οἵ Ἀνθ δίϊοη : 566 
ὄ, 6. 
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2 Τίτη. 2, 26 

1 Τίτη, 6, 14 

ΟΛ 2 Τηρο85. 
2,1;1 “08η 

ΕΟΒΕΒΙΌ 

Νέπωτος, ᾧ λίαν ἐπερείδονται ὡς ἀναντιρρήτως 
ἀποδεικνύντι τὴν τοῦ Χριστοῦ βασιλείαν ἐπὶ γῆς 
ἔσεσθαι, ἐν ἄλλοις μὲν “πολλοῖς ἀποδέχομαι καὶ 
ἀγαπῶ Νέπωτα τῆς τε πίστεως καὶ τῆς φιλοπονίας 
καὶ τῆς ἐν ταῖς γραφαῖς διατριβῆς καὶ ; τῆς πολλῆς 
ψαλμῳδίας, ἧ “μέχρι νῦν πολλοὶ τῶν ἀδελφῶν 
εὐθυμοῦνται, καὶ πάνυ δι᾿ αἰδοῦς ἄ ἄγω τὸν ἄνθρωπον, 
ταύτῃ μᾶλλον ἡ προανεπαύσατο" ἀλλὰ φίλη γὰρ 
καὶ προτιμοτάτη πάντων ἡ ἀλήθεια, ἐπαινεῖν τε 
χρὴ καὶ συναινεῖν ἀφθόνως, εἴ τι ὀρθῶς λέγοιτο, 
ἐξετάζειν δὲ καὶ διευθύνειν, εἴ τι μὴ φαίνοιτο 
ὑγιῶς ἀναγεγραμμένον. καὶ πρὸς μὲν παρόντα. 
καὶ ψιλῷ λόγῳ δογματίζοντα αὐτάρκης ἣν ἂν ἡ 
ἄγραφος ὁμιλία, δι᾿ ἐρωτήσεως καὶ ἀποκρίσεως 
πείθουσα καὶ συμβιβάζουσα τοὺς ἀντιδιατιθε- 
μένους: γραφῆς δὲ ἐκκειμένης, ὡς δοκεῖ τισιν, 
πιθανωτάτης καί τινων διδασκάλων τὸν μὲν νόμον 
καὶ τοὺς προφήτας τὸ μηδὲν ἡγουμένων καὶ τὸ 
τοῖς εὐαγγελίοις ἕπεσθαι παρέντων καὶ τὰς τῶν 
ἀποστόλων ἐπιστολὰς ἐκφαυλισάντων, τὴν δὲ τοῦ 
συγγράμματος τούτου διδασκαλίαν ὡς μέγα δή τι 
καὶ κεκρυμμένον μυστήριον κατεπαγγελλομένων 
καὶ τοὺς ἁπλουστέρους ἀδελφοὺς ἡμῶν οὐδὲν 
ἐώντων ὑψηλὸν καὶ μεγαλεῖον φρονεῖν οὔτε περὲ 
τῆς ἐνδόξου καὶ ἀληθῶς ἐνθέου τοῦ κυρίου ἡμῶν͵ 
ἐπιφανείας οὔτε τῆς “ἡμετέρας ἐκ νεκρῶν ἀνα-. 
στάσεως καὶ τῆς πρὸς αὐτὸν ἐπισυναγωγῆς καὶ. 
ὁμοιώσεως, ἀλλὰ μικρὰ καὶ θνητὰ καὶ οἷα τὰ νῦν, 
ἐλπίζειν ἀναπειθόντων ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, 
ἀναγκαῖον καὶ ἡμᾶς ὡς πρὸς παρόντα τὸν ἀδελφὸν. 
ἡμῶν διαλεχθῆναι Νέπωτα. ᾿ 

Τούτοις μεθ᾽ ἕτερα ἐπιφέρει λέγων" “ἐν μὲν 
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ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΥΝἹ]. χχιν. 4-6 

8. σον αΐη οοτηροβί τίου οἵ Ναροβ, οὐ ψῃΐοἢ ἐπ υ τοῖν 
δυθαῦν ἃ5 ὑγονίηρ' ἱπα!θραΐθ]Υ ἐπαὺ ἐπε Κίησάαοτα οὗ 
ΟἸτῖβὺ 1} θ6 οἱ βαυίῃ, δῦ τὴ6 5ὰὺ ὑπαῦ ἴῃ τηδηὴν οὐποῦ 
ταϑρθοὺβ 1 ἄρρύονε ἀπα ἴονε Νβροβ, ἴου μἷβ ἔδ: τ ἀπά 
αἀδνούίοῃ ἴο σου, Πἷ5 ἀρ οηὐ βυπαν οὐ {π6 ϑουϊρύυτοβ 
8:ηα Πἰβ ἀθυπάδηΐ ρϑαϊτηοᾶν, ὈῪ ψ ῃΐοἢ τὴν οὗ ἐπ 

 Ργϑίβγθη Πᾶνα {1}} ἐπὶβ ἀν θθθη ομδβεγϑᾶ ; δῃᾶ 1 δὴ 
0]] οὔ τεϑρβοῦ αι] τερατνὰ ἔου ὑπ6 τηδῃ, 811 [Π6 τβουδ ἴῸΥ 
ἐμαὺ μῈ μὰβ ρόπα ἴο [ἷβ γεϑὺ δἰσγεδᾶγ. Βαΐὺ ἐγυὶῃ ἰβ 
ἄἀθδν ἀπά ἴο θ6 ποπουγβα ἃβρονε 81]] ὑπίηρϑ,; ἀπ ομα 
τητιϑὺ σῖνα ἀπρυπαρίηρ' ρΥαΐῖβα ἃ πα ἀϑϑοηὺ ἴο ψῃδίανοῦ 
5 βίαϊβα τἱρ μῦν, θαΐ Ἔχδιηΐηθ δπα οουγθοὺ ψνμδύθνευ 
ΔΡΌΘδΥΒ ἴο θ6 ππβουπαὶν τυϊτίθη. Απα 1 μα ψεσα 
Ῥγεβθηῦ δἀπα ρυϊιπρ' ἔουνναταὰ ἢΐθ. ορί πο τ5 Τρ ΥΕ]ν ἴῃ 
γγουβ, οοηνογβαίίϊοη, σπουῦΐ υυϊθηρ, σου Ὀ6 
ΒιΠοϊοπῦ, ρευβαδαϊηρ δηα ἰηϑίσιιοιύηρ ὈΥ απαδϑίϊοῃ 
ΔΗ ΔΉΒυνΟΥ ᾿μεῖὴ ἐπαῦ ορροβα ἐμπουηβοῖναβ. Βυῦ θη 
δι ὍΟΟΚ 15 ρα ]Π5η64, ὙΠΟ βοῖὴθ ὑμίηὶς τποϑὺ οοη- 
νἱποῖπρ', πα θη οογξαΐη ἔθδοῆθυθ, γΠ0 ΘΟμϑί δου {πῃ 8 
Ἰανν πα {πε ργορμοὺβ οὗ πὸ νϑ]ιθ δπᾶ αἰθγεραγα {ῃ6 
ΤΟ] οννίηρ οὗ ὑῃς6 οβρ6]β δᾶ ἀδβρυβοίϊαϊα ὅπ6 βρὶβυ]αϑ 
οὗ {π6 δροβίϊεβ, γεῦ τβδῖκα Ῥγουηΐἶβεβ. οοποουπΐηρ ἐπ 
᾿αδοηΐηρ οὗἉ {Π15 ἐγεαιϊβα 5 16 1Ὁ σοῦ βοπλχα σγεδΐ δπᾶ 
δία άδη τηγϑίεσυ, ἀπά ἀο ποὺ βυΐον {Π6 βἰταρ ου οὗ οὔν 
Ὀγθίμγθη ἴο μᾶνα Πίσῃ δηᾶ πο0]6 ὑμπουρῖβ, οἰ Ποὺ 
δθουῦῦ {Πς ο]Ἱουΐοιιβ 8πα ὑγα]γ αἰνίηθ ἀρρδϑατγίηρ' οὗ οὐσ 
Τιοτά, οὐ οὗ οὖ τεϑισυθούίη ἔγοσα ὑπὸ ἀθδᾶ δπᾶ οὔῦσ 

 ραὶπουίηρ' ᾿ορσοίμου πᾶ Ὀεΐπρ' τλδᾶδ κα αηΐο Ἡΐπη, 
Ῥαῦ ρειβυαδάθς ἔμπθηὶ ἴο Πορε ἴον ψῇμδὺ ἰ5 ρεύυ δηὰ 
τηογῦδ] δηα 6 π6 ργεϑθηὺ ἰπ ἐπα Κίηράαοτῃ οὗ ἀοά--- 
πθη νγα 8150 δῖθ φογαρβὶ θα ἕο ἄύῦρὰα στ Ναροβ 
ΟἿ ὈγούΠοΥ 85 1 6 σσοῦα ργθϑθηῦ. ἢ 

Αὔῦου οὐποὺ γϑιηαυκθ μ6 δά α45. 85 ξὉ]Π]}ονΒ: “ΝΟΥ͂ 
1. ΟἿ. Ατιβίοιο, δέν. Νς. ἰ. 1096 ἃ. 
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οὖν τῷ ᾿Αρσενοΐτῃ γενόμενος, ἔνθα, ὡς οἶδας, πρὸ 
πολλοῦ τοῦτο ἐπεπόλαζεν τὸ δόγμα, ὡς καὶ 
σχίσματα καὶ ἀποστασίας ὅλων ἐκκλησιῶν γεγο- 
νέναι, συγκαλέσας τοὺς πρεσβυτέρους καὶ διδα- 
σκάλους τῶν ἐν ταῖς κώμαις ἀδελφῶν, παρόντων 
καὶ τῶν βουλομένων ἀδελφῶν, δημοσίᾳ τὴν ἐξ- 
έτασιν ποιήσασθαι τοῦ λόγου προετρεψάμην, καὶ ἢ 
τοῦτό μοι προσαγαγόντων τὸ βιβλίον ὥς τι ὅπλον 
καὶ τεῖχος ἄμαχον, συγκαθεσθεὶς αὐτοῖς τριῶν 
ἑξῆς ἡμερῶν ἐξ ἕω μέχρις ἑσπέρας, διευθύνειν 
ἐπειράθην τὰ γεγραμμένα: ἔνθα καὶ τὸ εὐσταθὲς ἢ 
καὶ τὸ φιλάληθες καὶ τὸ εὐπαρακολούθητον καὶ 
συνετὸν ὑπερηγάσθην τῶν ἀδελφῶν, ὡς ἐν τάξει 
καὶ μετ᾽ ἐπιεικείας τὰς ἐρωτήσεις καὶ τὰς ἐπ- 
απορήσεις καὶ τὰς συγκαταθέσεις ἐποιούμεθα, τὸ 
μὲν ἐκ παντὸς τρόπου καὶ φιλονείκως τῶν ἅπαξ, 
δοξάντων περιέχεσθαι, εἰ καὶ μὴ φαίνοιτο ὀρθῶς 
ἔχοντα, παραιτησάμενοι, μήτε δὲ τὰς ἀντιλογίας. 
ὑποστελλόμενοι, ἀλλ᾽ ἐς ὅσον οἷόν τε, τῶν προ- 
κειμένων ἐπιβατεύειν καὶ κρατύνειν αὐτὰ πειρώ- 
μενοι, μήτε, εἰ λόγος αἱροῖ, μεταπείθεσθαι καὶ 
συνομολογεῖν αἰδούμενοι, ἀλλ᾽ εὐσυνειδήτως καὶ 
ἀνυποκρίτως καὶ ταῖς καρδίαις πρὸς τὸν θεὸν 
ἡπλωμέναις τὰ ταῖς ἀποδείξεσι καὶ διδασκαλίαις 
τῶν ἁγίων γραφῶν συνιστανόμενα καταδεχόμενοι. 
καὶ τέλος ὅ τε τῆς διδαχῆς ταύτης ἀρχηγὸς καὶ! 
εἰσηγητής, ὃ καλούμενος ἹΚορακίων, ἐν ἐπηκόῳ 
πάντων τῶν παρόντων ἀδελφῶν ὡμολόγησεν καὶ 
διεμαρτύρατο ἡμῖν μηκέτι τούτῳ προσέξειν μηδὲ 
διαλέξεσθαι περὶ τούτου μηδὲ μεμνῆσθαι μηδὲ 
διδάξειν, ὡς ἱκανῶς ὑπὸ τῶν ἀντιλεχθέντων 
ἡρημένος" τῶν τε ἄλλων ἀδελφῶν οἱ μὲν ἔχαιρον. 
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ἘΘΟΙ ΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΥἹ]. χχιν. 6-9 

ΚΠ θη 1 οδτηδ ἴο ἔπ ποπηα οὗ Αὐβίποῦ, θυ, 85 ὑμποι 
Κηονγεϑὺ, ὑπῖ5 ἀοοίγϊπα Πδά Ἰοπρ θθ θη ργαναϊθηΐ, 50 
ἐπαὺ 5οῃϊθτηβ δπα ἀδἔεοϊομβ οἵ ψπο]Ὲ ομυτομθς Πδα 
ἕδκοϑη ρῥΐδοθ, 1 οδ]]Ἱδαὰ τορεῖμου {πῸ ργεβουύευβ δηᾶ 
ἰθδοθοῦβ οὗ {ῃ6 Ὀγείῆγεη ἴῃ {πε ν Πᾶσα (ποτα ψεσα 
Ῥγαβϑθηῦ αἶβὸ 806} οὗ {πΠ6 Ὀγθίθγθη 85 ννὶβῃ 64), ἀπά 1 
πτρεά ἔποπι το ΠοΙα {Π6 δχδτιαϊπαίίοη οὗ {πῸ αυδϑύϊοῃ 
ῬΟΡΙΠοΙγ. Απαᾶ ψῃδη ὑπαυ Ὀτουρηῦ τὴ {Π58 ῬΟΟΚ 85 
Β01Ὴ6 ἰηνίποῖθ]6 γεᾶροι ἃπα γδιηρδτῦ, 1 βαῦ τ᾿ τ ἔπ θτὰ 
Δα ἴον ἴμπγεεα βυοοαββῖνα ἀν ἔγοσα τηοσῃ {1}} πῖρῃς 
αἰϊτοταρίοα ἴο οογγεοὺ ψῆδὺ μδα θθθη ψυϊτῖεη. Ομ 
τπαῦ οοσαϑίοῃ 1 οοποοῖνϑα {π6 στεδιαϑὺ δατηϊγαύοη ῸΓ 
186 Ὀγθίῆγεη, ὑπεῖν στηηθββ, ἰονα οὗ ἐγαΐῃ, ἐδ  ΠΥ ἴῃ 
ξο]οννίηρ᾽ πη ἀυρυτηθηΐ, δπα ᾿π θ]Πρθηοθ, 85 ἡ )͵1α Ρτο- 
Ῥοπηᾶεα ἴῃ οὐάον ἀπά στ ἔου θθάγᾶποα {Π6 απ δϑυοη5, 
πες αἰ Ποῦ 165 ταῖϊθεα δηα ἐπε ροϊηΐβ οὗ ἀργβουηθηΐ ; 
ο ἐπ οπα μαῃᾷ γϑἤιβίηρσ ἴο οἰϊηρ' ορβυϊηδία!υ ἃπα αὖ 
411} οοβὺβ (Ἔνθα ἐποιρὴ ὑπ6Ὺ σευ Ὲ τη! θϑυ]ν ΥῸ Πρ) 
ἴο ορίπίοῃβ οποα μοὶ ; ἂπᾶ οπ πθ οὔμει παπα ποῖ 
Βῃϊγκίηρ τπΠ6 οουπηϊεου-υρυτηθηΐβ, θαΐ 85 δι 85. Ῥοβ- 
51016 αὐξεταρύϊηρ ἕο ρσυᾶρρὶθ ψτῦ ὑπ6 απαϑύϊομβ ἴῃ 
Βαπᾷ δηᾶ τηδϑίου ἔμοα. Νου, 1 σοηνίποθα ὈΥ γθάβ0Π, 
ὙΕΙ͂ γγὰ Δϑῃδιηθα ἴο οἤδηρα Οὐὐ Ορ᾽ πΐοηβ ἃπα οἵνα 
ΟἿ ϑϑϑηῦ ; Ὀαὺ οοπϑοϊ θη ουβ]γ πα ἀηξεῖρη αν δπά 
πὶ Ποαγὶβ Ἰαϊα ορθη ἴο αοα ψε δοοδερίεα ψῃδΐθνου 
Ὑγὰ5 δϑιδὈ 5η6 4 Ὀγ ὑπ6 ῥγοοῖβ πα ἰεδομίπηρβ οὗ 1Π6 
ον ϑουϊρίυτεβ. Απα ἴπ {π6 ἐπα {π6 ᾿θδᾶθυ δῃὰ 
ἰηϊτοάποου οὐ {π|8 ὑθδοῃίΐηρ, Οογδοίοη, 85. ῃ6 νγὰβ 
οαἸ]64, ἴῃ ἐπε Ποαυίηρ οὗ 8}} π6 Ὀγείγθη ργαβαηῦ, 
αϑϑϑηΐθά, δηά ὑεϑυϊῆδα ἴο τ5 ἐπαὺ ΠῈ σου] ΠΟ ἸΟΠΡῸΥ 
ΔάΠοσα ἴο ἰδ, ΠΟΥ ἀἰβοοῦτβα ΡΟΝ 1, ΠΟΥ τη θη 0) ΠΟΥ 
ἔδδοι ἰΐ, βίποθ 6 μδᾶ θθδϑη βυποί θα] οοηνίποαα ὈΥ 
ἴπ6 Ομ ΥΔΙῪ δυρυπηθηΐβ. Απά 88 ἴο {πε ταϑὺ οἵ ὑΠ6 
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ἐπὶ τῇ κοινολογίᾳ καὶ τῇ πρὸς πάντας συγκατα- 
βάσει καὶ συνδιαθέσει.᾽᾽ 
ΧΧΝ. Εἶθ᾽ ἑξῆς ὑποβάς, περὶ τῆς ̓ Αποκαλύψεως 

᾿Ιωάννου ταῦτά φησιν" “" τινὲς μὲν οὖν τῶν πρὸ 
ἡμῶν ἠθέτησαν καὶ ἀνεσκεύασαν πάντῃ τὸ βιβλίον, 
καθ᾽ ἕκαστον κεφάλαιον διευθύνοντες ἄγνωστόν 
τε καὶ ἀσυλλόγιστον ἀποφαίνοντες ψεύδεσθαί τε 
τὴν ἐπιγραφήν. ᾿Ιωάννου γὰρ οὐκ εἶναι λέγουσιν, 

᾿ οὐδ᾽ ἀποκάλυψιν εἶναι τὴν σφόδρα καὶ παχεῖ 
κεκαλυμμένην τῷ τῆς ἀγνοίας παραπετάσματι, 
καὶ οὐχ ὅπως τῶν ἀποστόλων τινά, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 
ὅλως τῶν ἁγίων ἢ τῶν ἀπὸ “τῆς ἐκκλησίας τούτου 
γεγονέναι ποιητὴν τοῦ γράμματος, Ἰζήρινθον δὲ 
τὸν καὶ τὴν ἀπ᾽ ἐκείνου κληθεῖσαν ἸΚηρινθιανὴν 
συστησάμενον αἵρεσιν, ἀξιόπιστον ἐπιφημίσαι θελή- 
σαντα τῷ ἑαυτοῦ πλάσματι ὄνομα. τοῦτο γὰρ 
εἷναι τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ τὸ δόγμα, ἐπίγειον 
ἔσεσθαι τὴν τοῦ Χριστοῦ βασιλείαν, καὶ ὧν αὐτὸς 
ὠρέγετο, φιλοσώματος ὧν καὶ πάνυ σαρκικός, ἐν 
τούτοις ὀνειροπολεῖν ἔσεσθαι, γαστρὸς καὶ τῶν 
ὑπὸ γαστέρα πλησμοναῖς, τοῦτ᾽ ἐστὶ σιτίοις καὶ 
ποτοῖς καὶ γάμοις καὶ δι᾿ ὧν εὐφημότερον ταῦτα 
φήθη ποριεῖσθαι, ἕορταῖς καὶ θυσίαις καὶ ἱερείων 
σφαγαῖς. ἐγὼ δὲ ἀθετῆσαι μὲν οὐκ ἂν τολμήσαιμι 
τὸ βιβλίον, πολλῶν αὐτὸ διὰ σπουδῆς ἐχόντων 
ἀδελφῶν, μείζονα δὲ τῆς ἐμαυτοῦ φρονήσεως τὴν 
ὑπόληψιν τὴν περὶ αὐτοῦ λαμβάνων, κεκρυμμένην 
εἶναί τινα καὶ θαυμασιωτέραν τὴν καθ᾽ ἕκαστον 
ἐκδοχὴν ὑπολαμβάνω. καὶ γὰρ εἰ μὴ συνίημι, 
ἀλλ᾽ ὑπονοῶ γε νοῦν τινα βαθύτερον ἐγκεῖσθαι τοῖς 

1 ΟἿ. Οδίυ5 (1, 98. 2 ἀθονε). 
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ΕΟΟΙΕΒ. ΗΙΒΤΟΒΎΥ, ΥἹ]. χχιν. 9-- χχν. 4 

υθίβγθη, ΒοηηῈ το]οϊοθα δ ἐπε Ἰοὺ οοπέδγεποο, πᾶ 
ἐμ6 τοῦθ] ἀείεγεποα ἃπα υὑπδηΐϊτη τ ψ ΐος 81] 
ἀἰβρὶαγεᾶ... .᾿ 
ΧΧν, ὙΠδη, ἴῃ ἀπε οουγβ6, Ἰουγοὺ ἄονγῃ ἢ6 5ρεᾶκβ 

ἔπυ5, τι τοέδγεποα ἕο {Π6 Αροοαῖγρβα οὗ ζόμη: 
“ βοτας ἱπάεορα οὗ ἔμοβα θδίογε οὐ ἐΐτηθ τοϊθοϊθα δθᾶ 
Δἰτορθῦμ ον ἱπηραρπβα {Π6 Ῥοοῖκ, Ἔχϑυαϊηΐμρ' 1Ὁ μαρῦευ 
Ὀν οἢαρΐίεν δηᾶ ἀβοϊαυίπρ' 1 ἕο θῈ ππί ἰδ] Πρ] Ὁ]6 ἀπα 
ἹΠορίοαὶ, ἀπ 15. 1016 8186. ἘῸν ὑΠ6Ὺ 580 ἐπμαὺ ἴὐ ἰδ 
ποῦ 9 0Πη᾽8, πο, ΠΟΥ γεὺῦ δὴ δΔροοδάίγρβα (πηνο!]ηρ), 
Βίηοα ἰδ ἰβ νβ]εα ὈΥ 115 ἤδανυ, ἐμοῖς ουγξαίη οὗ υπ- 
ἱπύ6] Πο  Π γ ; δηα ἐπαὺ {πῸ δαΐμου οὗ ὑπῖ8 ῬΟΟΙς νγὰ5 
ποῦ ΟὨΪΥ ποῦ ομ6 οὗ {π6 δροβίϊθβ, Ποὺ θσνδη οπϑ οὗ ὑπ6 
βαϊηὖβ οὐ ἵΠ056 θθ]οησίηρ ἕο ὑπ6 ματος, θαὺ σου ἴα, 
ἴΠ6 βᾶτὴβ ψῆο ογεαϊβα {ῃδ βϑοὺ οδἹ δᾶ “" εν  ΐδη 
δέδου Ἠΐτη, βίποε μβ ἀββᾶ ἴο δῆϊχ ἴο ἢ οὐγῃ [ΟΡ ΟΥῪ 
ἃ ὭδΙηθ ὑγουΐην οὗ ογεαϊν. ἘῸΣ ὑμαὺ {πϊ8 γγαὰβ ὑπμ6 
ἀοοίτίπα ψῃΐ ἢ μα ἑδυρηΐ, ἐμαὺ ἐπ6 Κίηρσαοτη οὗἩ ΟἩ τ βὺ 
γγουα ΡῈ οὐ δαύΐῃ ; δηᾶ Πα ἀγδδιηθᾶ ἐμαὶ 1 νουἹᾶ 
οοηϑίϑὺ ἴῃ ὑποβα ὑπϊηρδ ΒΟ ἑουτη θα {πα οδ] οὺ οὗ ἢΐ5 
Οὐ ἀἰΘβῖταβ (Ὁ ἢ6 γγὰβ ἃ Ἰόνου. οὗ ὑπθῸὸ Ῥοάυ δπά 
δἰτορθύμου οδγΠ4]), ἴῃ ἐπ 6 Ὁ]] 5αὐϑξδούίοη οὗ ἐμ θ6}}ν 
δα Ἰονγοὺ Ἰυπὺβ, ὑΠαὺ 15, ἴῃ ἔδαβίς δηα οδγουβα]5 δηά 
ΤηΔΥΥϊαρ 65, ΔΠ6 (45 ἃ τηθϑηβ, 6 ὑπουρῃΐ, οὗ ργοουσίηρ' 
ἔΠ656 ὑπᾶδυ ἃ θθύξευ ΠϑΙΩ6) ἴῃ ξαβεϊνα]β ἀπ βδου ῆσαβ 
δα 5]αγίηρβ οὗ νἱοὔίπαβ.: Βυὺ ἔῸγ τὴν ρατὺ 1 5ῃου]ᾶ 
ποῦ ἄδγα ἴο γα]εοῦ ὑπ ῬΟΟΙΚ, βῖποα τηδὴν Ὀγθίσθη ΠΟ] 
Τὸ ἴῃ εϑυϊτηδύίοη ; θαΐ, γϑοϊζοπίπρ' ἐμαῦ τοῦ ρεγοθρίϊοη 
15 ἰἸηδάδασπαῖα ἴο ἔοστη δὴ ορίπΐοῃ οοποθυπΐηρ ἰδ, 1 Πο]α 
ἐμαῦ [ῃς ἱπίευργείδίίομ οὗ βοὴ βενθυδὶ ραββαρδ ἰβ ἴῃ 
ΒΟΙΩΘ ὙὙΔΥ Πίδαδη ἃπᾶ τῆοτα Ομ θυ ].2 ΕῸΥ ὄνθῃ 
ΔΙΌΒΟΟΡΉ 1 40 ποὺ υπάογοιδπα ἰδ, γε 1 βυβρθοὺ ὑπαὺ 
ΒΟΙῚ6. ἀΘΘΡοὺ τηθϑηΐηρ' πη θυ}165 ὑπΠ6 ψοχάθβ. Εὸν 1 

32. 2,6. ἴῃδῃ ἄρρβδγβ οῃ {π6 βυγέασα, 
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ῥήμασιν, οὐκ ἰδίῳ ταῦτα μετρῶν καὶ κρίνων 
ογισμῷ, πίστει δὲ τὸ πλέον νέμων ὑψηλότερα ἢ 

ὑπ᾽ ἐμοῦ καταληφθῆναι νενόμικα, καὶ οὐκ ἀπο- 
δοκιμάζω ταῦτα ἃ μὴ συνεώρακα, θαυμάζω δὲ 
μᾶλλον ὅτι μὴ καὶ εἶδον. , 
Ἐπὶ τούτοις τὴν ὅλην τῆς ᾿Αποκαλύψεως 

βασανίσας γραφὴν ἀδύνατόν τε αὐτὴν κατὰ τὴν 
πρόχειρον ἀποδείξας νοεῖσθαι διάνοιαν, ἐπιφέρει 
έγων: “συντελέσας δὴ πᾶσαν ὡς εἰπεῖν τὴν 

προφητείαν, μακαρίζει ὁ προφήτης τούς τε 
Α Φ Βον. 22, 1.8 φυλάσσοντας αὐτὴν καὶ δὴ καὶ ἑαυτόν. “ μακά- 

Βον. 1,1. 3 

ριος᾿᾿ γάρ φησιν ᾿ ὃ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προ- 
ἡτείας τοῦ βιβλίου τούτου κἀγὼ ᾿Ιωάννης 

βλέπων καὶ ἀκούων ταῦτα. καλεῖσθαι μὲν οὖν 
αὐτὸν ᾿Ιωάννην καὶ εἶναι τὴν γραφὴν ᾿Ιωάννου 
ταύτην οὐκ ἀντερῶ, ἁγίου μὲν γὰρ εἶναί τινος καὶ 
θεοπνεύστου συναινῶ: οὐ μὴν ῥᾳδίως ἂν συνθείμην 
τοῦτον εἶναι τὸν ἀπόστολον, τὸν υἱὸν Ζεβεδαίου, 
τὸν ἀδελφὸν ᾿Ιακώβου, οὗ τὸ εὐαγγέλιον τὸ κατὰ 
᾿Ιωάννην ἐπιγεγραμμένον καὶ ἡ ἐπιστολὴ ἡ καθο- 
λική. τεκμαίρομαι γὰρ ἔκ τε τοῦ ἤθους ἑκατέρων 
καὶ τοῦ τῶν λόγων εἴδους καὶ τῆς τοῦ βιβλίου 
διεξαγωγῆς λεγομένης, μὴ τὸν αὐτὸν εἶναι. ὁ μὲν 
γὰρ εὐαγγελιστὴς οὐδαμοῦ τὸ ὄνομα αὐτοῦ παρ- 
εγγράφει οὐδὲ κηρύσσει ἑαυτὸν οὔτε διὰ τοῦ εὖ- 
αγγελίου οὔτε διὰ τῆς ἐπιστολῆς. 

Εἷθ᾽ ὑποβάς, πάλιν ταῦτα λέγει" ““᾿Ιωάννης 
οὐδαμοῦ, οὐδὲ ὡς περὶ ἑαυτοῦ οὐδὲ ὡς πε 
ἑτέρου: ὁ δὲ τὴν ᾿Αποκάλυψιν γράψας εὐθύς τ΄ 
ἐν ἀρχῇ ἑαυτὸν προτάσσει ᾿᾿Αποκάλυψις ᾽Ἶἴησο 
Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ δεῖξαι τοῖς δούλοι 
αὐτοῦ ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ το 
198 
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ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΎ, ΝΠ]. χχιν. ὅ-9 

40 ποῦ τηθᾶϑαγα πᾶ πᾶσα ἐπ6θ6 ἐπίηρθ ὈΥ͂ ΤΥ ΟὟ 
ΥΘδβοηΐηρ, Ὀαΐ, ἀββίσηΐηρ' το αὶ ἢ {Π6 σγαδίου νᾶ]αθ, 
ΟἼΠᾶνα οοτλα ἴο {Π6 φοποϊαβίοη ἐμπαὺ [Π6Ὺ ἀγα ἴοο Πϊρἢ 
ΟῸΥ ΤΥ οοΟΙργυθμοπβίοῃ, πᾷ 1 40 ποὺ τοϊθοῦ ψῇῃδῦ 1 
Πᾶνα ποὺ υπαουβίοοα, θαὺ 1 γαῖμοὺ ψοπάου ὑπμαὺ 1 αἰά 
ποὺ ἱπα 666 566 ὑβϑυη. 

Μούθϑονοὺυ, δέου οἱοβοὶν δχαιηϊηΐηρ ἔπ 6 ψγῃ0]6 ῬοοΚΚ 
οἵ {πΠ6 Αροοδῖγρβε δηα ἀδιηοηβίγαϊίηρ ἐπα δ οαηποῦ 
θ6 υπάογοίοοά ἴῃ ἐπε ᾿ἰἴ6γ8] 56 η56, 6 δα 5 δ5 [Ὁ]}οννγδ :᾿ 
“ΑΥου οοπαρ] οἰϊηρ' [ῃ 6 ΠΟ]6, οπα τηϊρηῦ 58, οὗ Πἰβ 
ῬΙΌΡΠΘΟΥ, {πε ρυοροὺ 94115 ἔποβα Ὀ] βϑθα ψῆο οΌβεσνα 

1, δηα ἱπαδαᾶ Ὠϊπι56 1} α150: ἴῸγ ἢ6 5808 : ̓ ΒΙεβϑββᾶ 
18. ἢ6 ἐπαὺ Καορεῖῃ {π6 ψογάβ οἵ ἔπ6 ρυόρῆθου οὗ {Πϊ5 
Ῥοοῖϊς, δπᾷ 1 9 οἢη, Βα ὑπαὺ βὰν ἀπ μδθαγὰ {πΠ686 ἐῃϊηρϑ. 
ΤΗδῦ, ἔΠθη, 6 νγὰβ οου δαί ]ν πδιηθα Ψοἢη ἀπ ἐπαὺ ὑΠ 185 
ῬοΟΪ 5 ΕΥ̓ οπα Φομπ, 1 νν}}}}] ποὺ σαίηβαυ ; ἴου 1 {Ὁ}}ν 
ΔΙΠονν ὑπαὺ Ὁ ἴθ 6 σρουῖκ οὗ βοῆηθ ΠΟΙΥῪ ἂπά ἱπβρίγϑα 
ΡῬδύβοῦ. Βαυΐ 1 5ῃου]ά ποὺ γϑδα!ν ἄργθα ὑπαὺ ἢ6 νγὰβ 
ἴῃ ἀροβίϊθ, ἔπ βοῃ οὗ Ζεθεάβε, ἔπε Ὀσούῃευ οὔ }δῃη65, 
γγΠο56 ἃγ6 ὑπ (ο5ρ61] δηὐ]6α Αοοοταϊηρ' ἴο ΨΦοΠη ἀπα 
ἀπε (ὐδίμοὶῖς Ερίβι]6. ἘῸΓΥ 1 ἔοστῃ τὰν υαἀροτιηθηὺ ἴγουα 
ἴῃς6 ομαγδοίθυ οὗ βδοὸ δηᾶ ἔτοτα ἐπε παΐυσα οὗ {ῃ6 
Ἰδησιασα δα ἤοτα τ ηδὺ ἴα Κπονγῃ ἃ5. ὑῃ8 ριθῃθυδὶ 
οοπδίγαοίίοη οὔ ὑπ 6 Ῥοοκκ, ὑπαὺ [πὸ Φόμη ἐποσγοίη ταθη- 
Ἐϊοπ 64] 15 ποὺ ἔπε βϑᾶπιθ. Εον πε δνδηρο] δῦ που τα 
δι α5 Πὶβ πδύηθ, ΠΟΥ γεὺ ργοοϊαίτηβ Πἰτηβο], Ἐπγουρῃουΐ 
οἰὍ Ποὺ ἐπε αο5ρΡ6] οὐ ἔπε Ἐν ρἰβι16.᾽ 
ΤΉΘη Ἰονγοῦ ἀονῃ Π6 ἀρ ΐῃ 5ρΘ δα κΚ ἔπ : “΄. .. Βαυΐ 

Φόοθη πόνεσε, εἰὑμου ἴῃ ἐς ἢγϑὺ οὐ {πΠ6 ὑπ|τὰ ρϑύβοῃ. 
Βαυὺ Πα ψῆο στοῖβ {πΠ6 Αροοδῖυρβα δὖ ἐπε νεῦυ Ὀερίη- 
πίηρ' ρα ΐβ Ὠϊτηβ 61} ἔουψαγα : Της Βαονοϊαϊίοη οἵ «6815 
ΟΠ τῖβὺ, νβῖο ἢ Π6 σανα Πίτη ἴο βου απο Πΐβ βευνδηΐβ 
αυ!οκΊγ, ἃπα Πα βεηΐ ἀπά εἰσηῖῆρα Ὁ Ὀγ Πῖβ ΔηρῈ] απῖο 
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Βδν. 1, 4 

1 9ΟΠΠ 1,1 

Μαῦῦ. 16,17 

2 σοπη 1; 
8 σοη1 

Βδν. 1,9 

Βον. 22, 7. 8 

δομη 18, 2 

ΕΌΒΕΒΙΓΒ 

ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ ᾿Ιωάννῃ, ὃς 
ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν 
αὐτοῦ, ὅσα εἶδεν ᾿ . εἶτα καὶ ἐπιστολὴν γράφει" 
᾿Ιωάννης ταῖς ἑπτὰ “ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, 

χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη. ὁ δέ γε εὐαγγελιστὴς 
οὐδὲ τῆς καθολικῆς ἐπιστολῆς προέγραψεν ἑαυτοῦ 
τὸ ὄνομα, ἀλλὰ ἀπερίττως ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου 
τῆς θείας ἀποκαλύψεως ἤρξατο" " ὃ ἣν ἀπ᾽ ἀρχῆς, 
ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλ ἱμοῖς ἡμῶν͵ ες 
ἐπὶ ταύτῃ γὰρ τῇ ἀποκαλύψει καὶ ὁ κύριος τὸν 
Πέτρον ἐμακάρισεν, εἰπών" μακάριος εἶ Σίμων 
βὰρ ᾿Ιωνᾶ, ὅτι ,»σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν 
σοι, ἀλλ᾽ ὁ πατήρ μου ὃ οὐράνιος. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐν 
τῇ δευτέρᾳ φερομένῃ ᾿Ιωάννου καὶ τρίτῃ, καίτοι 
ραχείαις οὔσαις ἐπιστολαῖς, ὁ Ἰωάννης ὀνομαστὶ 

πρόκειται, ἀλλὰ ἀνωνύμως ᾿ὸ πρεσβύτερος ̓ 
γέγραπται. οὗτος δέ γε οὐδὲ αὔταρκες ἐνόμισεν, 
εἰς ἅπαξ ἑαυτὸν ὀνομάσας διηγεῖσθαι τὰ ἑξῆς, 
ἀλλὰ πάλιν ἀναλαμβάνει " ἐγὼ ᾿Ιωάννης, ὁ ὁ ἀδελφὸς 
ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ, θλίψει καὶ βασιλείᾳ 
καὶ ἐν ὑπομονῇ ᾿Ιησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ 
καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν 
μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ. καὶ «δὴ καὶ πρὸς τῷ τέλει 
ταῦτα εἶπεν" ̓  μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς 
προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου κἀγὼ ᾿Ιωάννης͵ 
ὁ βλέπων καὶ ἀκούων ταῦτα. 

Ὅτι μὲν οὖν ᾿Ιωάννης ἐστὶν ὁ ταῦτα γράφων, 
αὐτῷ “λέγοντι πιστευτέον" ποῖος δὲ οὗτος, ἄδηλον. 
οὐ γὰρ εἶπεν ἑαυτὸν εἶναι, ὡς ἐν τῷ εὐάγ 
πολλαχοῦ, τὸν ἠγαπημένον Ὁ ὑπὸ τοῦ κυρίου μαθ 
οὐδὲ τὸν ἀναπεσόντα ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ οὐδὲ τὸν 
ἀδελφὸν ᾿Ιακώβου οὐδὲ τὸν αὐτόπτην καὶ αὐτήκοον 
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ἘΟΟΙ,ΕΒΙΑΒΘΤΙΟΑῚΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΝΠ]. χχν. 9-192 

Ηΐβ. βεουνδηὺ ΨΦόῆπ ; ψῆο ᾶτὰ υυίΐζπθϑϑ οὗ ἐπε νψοτγά οἵ 
Οοα «πᾶ ἢΐ5. ὑεβϑυϊπιοηυ, Ἔνθ οὗ 8}1 ὑπίηρϑ ὑπαὺ δ 
βανν.᾿ ΤΠαδη 6 αἶβο νυῖδαβ δῃ δρίβι]6 : ᾿Ψόμπ ἴο {π6 
ΒΘ Θ ἢ ΘΠ ΤΌ 65 γῃ]οἢ ἅγα ἴῃ Αβία ; ατϑοα ἴο γοὺ δηᾶ 
Ῥδαοβ.᾿ Βαυΐ {πε δναπρο ἰθὺ αἸ4 ποὺ υυῖξα ἢΐβ πϑιὴθ 
να αὖ ἐῃς Ὀερίππίηρ οὗ {πῸὸ (δύμο!ς Ἐρ᾽βι]α, Βαϊ 
ψτπουὲ δηγυΐηρ' Βα ρου ἤπουβ Βα ρσδη τ 6Π6 ταγϑύθυυ 
1561} οὗ {πε αἰνίπο γανοϊδίίοη : “Τὺ ν Π]Οἢ τγὰ5 ἔτουα 
ἐπε Ὀερὶ πηΐηρ, ἐπαῦ ῃΐοἢ να πᾶνε μδαγά, ἐπαὺ νηΐ ἢ 
γγῈ Πᾶνε 566 ψδῃ Οὐὐ εγαβ.᾿ [Ιὑ νγᾶὰβ ἴῃ γεβρεοῦ οὗ 
ἐΠῖ5 ταν ο]αἰίοη ὑἐμπαὺ ἔπ 1, οτὰ αἷ5ο οδ]] δα Ρεῖΐου Ὀ] ββϑεά, 
Βαυΐηρ: ᾿Β]Θβθθα αὐῦ που, 5ίτηοη Βδυ-]οπ8 : [ῸΣ 

 Πδϑἢ δᾶ Ὀ]οοά μαίῃ ποὺ τενθαὶθαᾶ ἰὉ απΐο ἐμθθ, αὶ 
ΤΩΥ͂ ἢν ΘΗΪΥ Βδίμον. Ναγ, ποὺ Ἔβνϑῃ ἴἰπ ἐπα βεοοπά 
ΟΥ̓ ΤΠϊτα οδχίδην δρίβυ]εβ οὗ Ψ ἢ, δἰ ΠουρῊ ἘΠΘΥ ἃγα 

 Βδογῦ, 5 ὅόδη 5εὺ ἔουτῃ ὈῪ πάτα ; Ραΐ Πα Πδ5 νυϊ θη 

“1Π6 εἸά ον, νι πουὺ ρσἰνίηρ' 8 πδῖαθ. Βαΐ [Π18 σεῖο ῦ 
αἰα ποῦ Ἔνεὴ οοῃβί οι 1Ὁ βυπηοίαπὺ, Πανίηρ οησα τηθη- 
ἐἰϊοπαα Ηἷβ πᾶτηθ, ἴο ἢδύταῖα νυ μδὺ [ὉΠ]}ονγβ, θαῦ Π6 ἐδ Κ65 
ὌΡ Πῖβ ἤϑῖὴηθ ἃρσδίῃ : “1 90Ππ, γοῦν Ὀγούπου δηᾷ ρϑγ- 
ἴδ κοὺ τ γοῦ ἱπ {π6 ἐυ]υ]αίξίοη ἀπ Κίηρσαοτη ἀπά ἴῃ 
{πα ραΐίθπος οἵ 685, νγαὰϑ ἴῃ ὑπ6 1516 {παὺ 15. οδ]δα 
Ῥαΐμιοβ, ἔου ἐῃε ψογὰᾷ οὗ αοα δπᾶ {πε ἐδϑυϊτηοην οὗ 
9 εβ5. Μογδοναῦ αὖ ἐπ οἷοθα ἢ6 βρθακβ ἐπὰβ: 
᾿ΒΙ65566 15 6 ἐπαῦ Καεορείῃ {πε νγογᾶβ οὗ ὑπ ρυόρῆθου 
οὗ 1Πϊ5 ῬοΟΙΚ, δπᾶ 1 920 ἢ, μα ἐπαὺ βὰν δηᾶ μϑαγά {π686 
Ἑῃϊηρϑ. 
“δὲ {π6 νυῖζου οὗ ὑμθθα νογάβ, ὑμπουθίουθ, νγὰβ 

Φοἢπ, οπα τηυϑὺ Βα]ΐανα, βἰποθ ἢ6 βᾶγ5 ἰὑ. Βαυὺ ψῇῆδὺ 
ΨΦόἢη, 15 ποῦ οἰθασ. ΕῸΥ μα ἀϊά ποῦ βὰν ὑμαὺ 6 νγδϑ, 
ἃ 5 15 ἔγεαπθηῦΥ βαϊα ἴῃ ἐῃς ο5Ρ6], {πΠ6 ἀϊβοίρ]ς Ἰονβὰ 
Ὀγ {πε Τρογὰ, ποὺ μ6 νΐοἢ Ἰδαπθα θδοὶς οη Ηἰ5 Ὀγθδϑὺ, 
ΠΟΥ ἴΠ6 Ὀγοῦμοι οὗ Ψτηθ5, ποὺ ἐπ6 δγϑ- γι η65885 δηᾷᾶ 
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ΕΌΒΈΕΈΒΒΙΒ 

“- 7ὔ ’ ᾿Ὶ νΜ ,ὔ τοῦ κυρίου γενόμενον. εἶπεν γὰρ ἄν τι τοὐύτωνῚ 
τῶν προδεδηλωμένων, σαφῶς ἑαυτὸν ἐμφανίσαι 

πον. 1,9. βουλόμενος: ἀλλὰ τούτων μὲν οὐδέν, ἀδελφὸν δὲ 
ἡμῶν καὶ συγκοινωνὸν εἶπεν καὶ μάρτυρα ᾿Ιησοῦ 

Βον. 29, 1.8 καὶ μακάριον ἐπὶ τῇ θέᾳ καὶ ἀκοῇ τῶν ἀπο- 
΄ , Ἁ « ’ὔ 3 ΄ “- καλύψεων. πολλοὺς δὲ ὁμωνύμους ᾿Ιωάννῃ τῷ] 

ἀποστόλῳ νομίζω γεγονέναι, οἱ διὰ τὴν πρὸς 
ἐκεῖνον ἀγάπην καὶ τῷ θαυμάζειν καὶ ζηλοῦν 
3 “ ,ὔ ε , ᾽ “- ΄ ς ᾿ “-“- δόλια 31, 30, ἀγαπηθῆναί τε ὁμοίως αὐτῷ βούλεσθαι ὑπὸ τοῦ 

Θῖο. ὦ 

κυρίου, καὶ τὴν ἐπωνυμίαν τὴν αὐτὴν ἠσπάσαντο, 
σ ν «ες “. Α ) Ἁ ᾿ ς ,ὔ ὥσπερ καὶ ὁ [Παῦλος πολὺς καὶ δὴ καὶ ὁ ἸΤέτρος 
ἐν τοῖς τῶν πιστῶν παισὶν ὀνομάζεται. ἔστιν μὲν 1 

δ οἱ σ 3 ’ὔ . “ 7 -“ 
οὖν καὶ ἕτερος ᾿Ιωάννης ἐν ταῖς Πράξεσι τῶν 
3 ’ὔ ε 3 ᾿ ,ὔ Δ “- 

Αοίβ 12,26 ἀποστόλων, ὃ ἐπικληθεὶς Μάρκος, ὃν Βαρναβᾶς 
καὶ Παῦλος ἑαυτοῖς συμπαρέλαβον, περὶ οὗ καὶ 

΄ , { ν ΦΓᾺ ΄, ς “ ᾽ ᾽ 

Λοίβ 18,6 πάλιν λέγει ᾿ εἶχον δὲ καὶ ᾿Ιωάννην ὑπηρέτην. εἰ 
δὲ οὗτος ὁ γράψας ἐστίν, οὐκ ἂν φαίην: οὐδὲ γὰρ 

5» [“κ “- Ἁ 3 , ἀφῖχθαι σὺν αὐτοῖς εἰς τὴν ᾿Ασίαν γέγραπται, 
Λοίβ 18,18 ἀλλὰ “ ἀναχθέντες μέν, φησίν, ᾿ ἀπὸ τῆς Πάφου 

ς " ο͵ “-ςἨ ᾽ ’ “-“ οἱ περὶ τὸν Παῦλον ἦλθον εἰς Πέργην τῆς [[αμ- 
φυλίας, ᾿Ιωάννης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ᾿ αὐτῶν 
« ’ὔ ᾿ « ,ὔ ᾽ » ’ὔ ὑπέστρεψεν εἰς ἹἹεροσόλυμα ᾿- ἄλλον δέ τινα οἶμαι 
τῶν ἐν ᾿Ασίᾳ γενομένων, ἐπεὶ καὶ δύο φασὶν ἐν 
᾿Εφέσῳ γενέσθαι μνήματα καὶ ἑκάτερον ᾿Ιωάννου 
λέγεσθαι. 

4 δι... Ὁ ᾿Ὶ “- ’ὔ δὲ ἫΝ ᾿ - ε , Καὶ ἀπὸ τῶν νοημάτων δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ῥημά-. 
των καὶ τῆς συντάξεως αὐτῶν εἰκότως ἕτερος 

-“- ’ὔ οὗτος παρ᾽ ἐκεῖνον ὑποληφθήσεται. συνάδουσι. 
. ᾿ Ξλλήλ ὝΜΗΣΝ ͵ δ ἐν λή 

μὲν γὰρ ἀλλήλοις τὸ εὐαγγέλιον καὶ ἡ ἐπιστολή, 
“- « 

Ζονη1,1 ὁμοίως τε ἄρχονται" τὸ μέν φησιν “ ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ! 
λ ’ὔ ,), ἃ δὲ «« δι δ 3 “-“ ᾽ , ’ ἕ αἱ 

1 σοιμ1,1 λόγος, ἣ δὲ “ὃ ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς ᾿ τὸ μέν φησιν ᾿ καὶ, 
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ἘΘΟΙ,ΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΥἹΙ. χχν. 138-18 

ἤθδΥον οὗ ἔπε 1ογά. ον μ6 ψου]Ἱᾶ Πᾶνα τηθηὐοπϑα 
ΒΟΙΩΘ ΟΠ6 οὗἩ {π686 δἰογεβαία Ἂρὶποῖβ, μΠδα ἢθ νυ ἱϑηθα 
ἴο ταδῖκα Ἠϊτη561} οἸ θαυ] Κπονῃ. Ὑεὖ Π6 τᾶ κα5 86 
οὗ ποπα οὗ ἔβϑια, θαὺ βρθαῖκβ οὗ Ηἰ πη561} δ οὔὐσ Ὀγοῦμοῦ 
δια ρυύακου ψ ἢ τι8, πα ἃ υυἱῦπμθβϑβ οὗ «6805, δπᾶ 
Ὀ]εβββα ἰπ ββοίηρ πᾶ μϑαυΐηρ ὑπΠ6 τϑνοϊαϊίοπβ. 1 
ΒοΙα ὑπαὶ ἔμπεσε ἤᾶνα Ῥ6θ ἢ ΤΔΗΥ͂ ῬΘΥΒΟΗΒ οὗ ἔπ β5ϑ1η6 
ΠδΙη6 ἃ5 Φόἢη ὅπα ἀροβίϊθ, γῆ ἔου {πε ἴονα ἐμδὺ Ῥοτα 
Βίτη, ἀπ θδϑοϑιβα ὑπ ΥῪ δατηϊγοα ἀπ δϑίθοιηθα Ἠΐτη 
δια ψὶϑηθα ἴο Ρὲε Ἰονεά, 85 ἢ νψαϑ, οὔ {π6 1,᾿ογὰ, νγϑύδ 
σ᾽δα ἴο ἔδκα αἷδὸ {π6 βᾶυὴθ πᾶυηθ αἴδου Πΐμη ; Ἰυδὺ 88 
Ῥααϊ, δα ἴου ὑμπαὺ τηαϊίου Ῥείθυ ἴοο, 15. ἃ ΘΟ τη ἢ 
ὭδΙηΘ. ΔΙΠΟΩρ ΡοΥ5 οἵ Ὀε]ϊονίπρ ραγθηΐβ. 850 ἐπθῃ, 
ἔθοτα 15 150 δποῦμου Ψό μη ἴῃ ὑπ Αοὐβ οὔ π6 Αροβί]θβ, 
ὙγΠΟ56 ΒΌΓΏΔΙΩΘ νγὰ5 Μ δύ, νου Βδύπαθαβ5 δηα Ῥδὺ] 
ἴοοκ σῖθ ἐποιηβοῖνθθ, οοποθυηΐηρ ὑγΠομὰ 4150 ὑΠ6 
Βουρίστα βὰγ5 ἀρδίη: ᾿Απα παν δα 8150 ΨΦ.οῆη 858 
ἐμεῖν αὐϊεπάδην. Βαΐ 85 ἴο ψῃμείθοῦ 1 γα μῈ ΠΟ 
νγὰ5 ὑῃ6 ψυῖζου, 1 5ῃου]ᾷ β8ὰὺ Νο. ἘῸΣ ἴὖ ἰ5 συ θη 
ὑπαῦ Βα αἸα ποὺ ἃυγῖνε ἴῃ Αϑβία δἱοηρ ἢ ὑποτὰ, Ρὰΐ 
“Βανίηρ' 5εὺ 581], Π 6 δουϊρύαγα βαγ8, ότη ΡάρΠοβ Ῥδὰὺ] 
Δα Ηΐβ ΘΟ ΡΘΠΥ οᾶπηα το Ῥεῦρᾶ ἴῃ Ῥδιηρην]ᾶ ; ἂπὰ 
Φοδη ἀερατγίθα ἔγουα ἔμ θῖὰ δηα τοϊυσηδα ἴο «}Θυβδ]θσα. 
ΒαΣΤΌΒΙπΚ ὑπαῦ ὑΠοτα γ88 ἃ οουϊαῖῃ οὔμον [}0}}Π]} ἀγηοπρ; 
ποθ ὑπαὺ ψεῦθ ἴῃ Αϑίδ, βἴποα ἴὸ 15. βϑαϊαᾷ θοίῃ {μαὶ 
μευ γοῦα ὅσο ἴουηθ5 δὲ Ερῆδϑιιβ, δῃᾷ ὑπδῦ βοὴ οὗ 
{Π6 ὕνο ἰβ βαϊα ἴο ΡῈ Ψ0}π’8. 
“Απα ἔτοτη ἐῃε οοποδρύϊομβ ἴοο, πᾶ ἔτοτα {Π6 

ἴδυτὴβ 8η6 ἐποῖν δυγδηροιηθηῦ, Οὁη6 τηϊρηῦ παύαγα! 
ΒΒΌΤΩΘ ὑπαὺ ὑΠ18 νου τγὰβ ἃ αἰ υθῦ ΡΟ ΥΒο ἔΓΌΥα 
{πε οἴμεσ. ΕῸΥ ἔπεσα ἴ5 ἱπαθθᾶ ἃ πχαῦαδὶ ἀρυθευηθηῦ 
Ὀεύνεεη ὑπ6 αο8ρ6] ἀπά {ππ ἘΙ 5116, ἀπᾶ ἔπδυ Ὀερὶπ 
ΔΚ6. Τὴ ομα 5808: ᾿[1ὼπη {πε Ῥερίπηΐηρ νγὰ8 ἐπα 
γγογα ᾽; {πε οὔμοὺ : Τῆδὺ ψΒίοἢ γγᾶ8 ἔτοτη ἐῃ6 Ὀερίη- 
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ΦΟΒΠ 1, 14 

ΕΌΒΕΒΙΒ 

« Ἃ ’ Ὶ ΡΤ, διὸ ’ὔ ν᾽ 8. δὰ, }] ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καὶ 
᾽ ΄ὔ Ἁ 7 Ε] “- ΄, « ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονο- 
γενοῦς παρὰ πατρός, ἣ δὲ τὰ αὐτὰ σμικρῷ 

1 ὕομη1,1.2 παρηλλαγμένα ᾿ ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς 

1 “0ῃη 4, 2 

3 “- ε “- Δ ;) ,ὔ Α ε - 

ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες 
ε “- 3 ΄ὔ ᾿ “᾿ , “- “ ᾿ 

ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς καὶ 
ἡ ζωὴ ἐφανερώθη. ταῦτα γὰρ προανακρούεται, 
διατεινόμενος, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς ἐδήλωσεν, πρὸς τοὺς 
οὐκ ἐν σαρκὶ φάσκοντας ἐληλυθέναι τὸν κύριον" 
δι’ ἃ καὶ συνῆψεν ἐπιμελῶς “ καὶ ὃ ἑωράκαμεν, 
μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν 
τὴν αἰώνιον, ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη 
ἡμῖν: ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν 

, Δ πὶ Κα μὴ ᾽ “- ᾿ “- ,ὔ 3 
καὶ ὑμῖν. ἔχεται αὐτοῦ καὶ τῶν προθέσεων οὐκ 3, 

ἀφίσταται, διὰ δὲ τῶν αὐτῶν κεφαλαίων καὶ 
ὀνομάτων πάντα διεξέρχεται: ὧν τινὰ μὲν ἡμεῖς 
συντόμως ὑπομνήσομεν, ὃ δὲ προσεχῶς ἐντυγ- 3 

΄, 4. ᾽ ε 7 Α Ἁ ΄ Ἁ χάνων εὑρήσει ἐν ἑκατέρῳ πολλὴν τὴν ζωήν, πολὺ 
τὸ φῶς ἀποτροπὴν τοῦ σκότους, συνεχῆ τὴν 
ἀλήθειαν τὴν “χάριν τὴν χαρὰν τὴν σάρκα καὶ τὸ 
αἷμα τοῦ κυρίου τὴν κρίσιν τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρ- 
τιῶν τὴν πρὸς ἡμᾶς ἀγάπην τοῦ θεοῦ τὴν πρὸς 
3 ,ὔ ε “ 3 ’ὔ ᾽ ,ὔ « ,ὔ - 

ἀλλήλους ἡμᾶς ἀγάπης ἐντολήν, ὡς πάσας δεῖ 
φυλάττειν τὰς ἐντολάς: ὁ ἔλεγχος τοῦ κόσμου τοῦ 

1 1 7]οΒη ἱ. 1, 9, 8. 
3 ΤῊΘ ἰοχὲ ἴθ ῬγόθδΌΪν σογτιρὲ. 

8 Ζόἢη ἱ. 4, δπα ραβϑϑίηι: 1 ΦοΠη ἰϊ. Φὅ : ἰἰϊ. 14 ἔ,, οἷς, 
4 όΒη 1.-χὶϊ. ραβϑίηι:; 1 ΦόΠη ἱ. ὅ, ἢ ς ἰϊ. 8-10. 

δ. ΤΟΠη ἱ. 14, πὰ ραβϑϑίηι: 1 Φοπη ἷ. 8: ᾿ἰϊ, 19, οἵα, 
6 ΤόΠη ]. 14, 16, 17: 2 Φομη 8. 
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ἘΓΘΟΙΞΕΒΘΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΎ, ΝἹ]. χχν. 18--2]1 

πἰηρ.᾿ ΤῊ οπ6 5808 : “Απα {πῸ ὕοτγα θεοδπηα ἔβη, 
δια ἀνε δυποπρ' ἃ5 (πα νγα ὈΕΠ6]α Ηΐβ ρίονυ, ρου 
85 οὔ [πε οπ]γ- ϑερούξεῃ ἔγοτα ἐπε Εδίμου)᾿ ; ἐπα οὔμου, 
{πε βᾶγηθ ψοτβ 5] σῃ εν ομαηροα: ᾿Τηαὶ ΒΟ ἢ γα 
Βαανα πεᾶτά, ὑμπαὺ νυ ῃΐοῃ να πᾶνε βθεεῃ ἢ ΟἿἿ ΘΥ̓68, 
ἐμαὺ γῇ γε ὈΕ ἢ ο]α, δπα οὐσὐ παπᾶς μδπα]θα, οοπ- 
σουπΐηρ' ἔῃ Υοοσὰ οὔ Ἰἴξε ; δπᾷ Π6 118 νγᾶβ τηδηϊ εοιθα. 
ΕἘὸν ὑπθβα ψοσβ μ6 διηρίουβ 85 ἃ ργείιαθ, βίποα ἢ 15 
αἰτηϊηρ, ἃ5. ἢ6 5ῆονβ ἴῃ ψῇηδὺ ἔΌ]]ον8, αὖ ὑποβα ψΠῸ 
γγΟΥῈ αϑϑουξϊπηρ ὑπαῦ ὑπὸ Τιοτὰ Πδα ποὺ οουπα ἱπ {πε 
ες. Τπμεγεΐογθ μ6 ννὰβ οδυϑία]! αἷϑο ἰο δαάᾶ: “᾿απα 
ἐμπαὺ νηοῦ μὰ πᾶν 566, γγὔὰ 68. συὶΐηθϑβ, δηα 
ἄθοϊασα απο γου ἐπε Ἰἰξ6, ἐμ δὔδυμδὶ 116, συ ἢ νγὰβ 
σα ἐπε Ἐδίμου, δηα νγὰβ τηδηϊξοοιθα ὑπο τι ; ἰῃδΐ 
γΠΐοἢ γα πᾶνε 56θη ἃπα Πϑδγα, ἀβοΐασα να απο γοι 
αἶἰϑο. 1 Ηε ἰ5 οοπϑιϑιεπὺ τὶ Ηἰτηβοὶ 3 πα ἀοα5 ποῖ 
ἀερατὶ ἔτοτηα ψῇῃαὺ μἢ6 μδ8 ργοροβξεᾶ, Ραῦ ργοοθϑᾶβ 
ἐμγουρμουΐδ ἀπᾶϑὺ ἐΠ6 βᾶτὴθ ἢθδαβ Δπα ΘΧρυ  ββΙ 0 η8, 
οονξαΐη οὗ νυ ῃῖοἢ γε 5}4}} τηθηὐοη οοποίβεϊγ. Βαυΐ 
16 αὐξοηεϊνε γθϑάθυ ψν1}} μπᾶ ἔτεα μ ]ν ἴῃ οπ6 ἀπᾶ 
1π6 οὐμον “ἐπα 116,5. “τῆς Ἰρην,᾽ 4 “ τυτπΐπρ ἔοι 
ἀδυκηθθ5 ἡ; οοη πα} “ὑπ6 ὑγαΐῃ,᾽ 5 Π6 στᾶσα, ὃ 
“ὯΠ6 Ἰογ,ὐ “16 ἢδϑῃ 5 δηᾶ Β]οοα" οὗ {πε Τιογα;, 
“ἐπα Ἰυαρογηδηΐ, 19 “ἐπα ἔουρίνοπεββ οὗ βίπβ,᾽ 1 “ἐπα 
Ιογε οὗ αοάἄ ἰονατζὰ τι5, 152 {Π6 “ οΘοτησηδπατχηθης ᾿ ἐμαὶ 
γγῈ 5ῃοιυ]ά “Ἰονε ομβ δποῖπου, 13 ἐπαὺ γα 5Βῃου]ᾶ ᾿ Κεαὲρ 
811 {π6 σοτητηδηδτηδηὺβ ᾽14 ; ὑπ6 “ οοηνϊοἰΐοη ᾿ οὗ ἡ {Π6 

7 Φομη ἰἰϊϊ. 29, οἷς. ; 1 Φοόμη ἰ. 4: 9 ΨΦοόοππ 12: 8 Ψοῇη 4 
(υ.1. “σταςς᾽). 

8 ΦόΠη ἱ. 18, 14: νἱ. 58, δ6, εἶσ. : 1 ΦοΠη ἰν. 2. 
9 Φ2οΠη νἱ. ὅ8-ῦ6: χῖχ. 84: 1 Φόῇη ὶ. ἢ: ν. 6, 8. 

10. ΦόΠη ἰἰϊ. 19, εἰσ: 1 Φοδη ἰν. 17: οἵ 11. 18, εἰσ, 
11 Οὐ, δοδη χσχ, 98: 1 Φόδη 1. 9: 11. 12 : οἵ, 111.. δ. 
12 ΤΠ 1]. 16: χῖν. 28: χυ]ἱ, 95: 1 Φοόῇῃ 11]. 1: ἷν. 11, οἷα. 
15. ΦόοΠη ΧΙ. 84:; χν, 12, 17: 1 ΨΦοΠη 11]. 28, εἴς. 
"4 ΨοόΠη χυ. 10: 1 Φοδη 1]. 8: 11]. 929 Εἶ,, εἴα. 
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1 ΟοΥν. 12, 8 

1 Οον. 14, 6 

ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

διαβόλου τοῦ ἀντιχρίστου ἡ ἐπαγγελία τοῦ ἁγίου 
πνεύματος ἡ υἱοθεσία τοῦ θεοῦ ἡ διόλου πίστις 
ἡμῶν ἀπαιτουμένη ὁ πατὴρ καὶ ὁ υἱός, πανταχοῦ" 
καὶ ὅλως διὰ πάντων χαρακτηρίζοντας ἕνα καὶ 
τὸν αὐτὸν συνορᾶν τοῦ τε εὐαγγελίου καὶ τῆς 
ἐπιστολῆς χρῶτα, πρόκειται. ἀλλοιοτάτη δὲ καὶ 3 
ξένη παρὰ ταῦτα ἡ ̓Αποκάλυψις, μήτε ἐφαπτομένη 
μήτε γειτνιῶσα τούτων μηδενί, σχεδόν, ὡς εἰπεῖν, 
μηδὲ συλλαβὴν πρὸς αὐτὰ κοινὴν ἔχουσα" ἀλλ᾽ 2 
οὐδὲ μνήμην τινὰ οὐδὲ ἔννοιαν οὔτε ἡ ἐπιστολὴ 
τῆς ̓ Αποκαλύψεως ἔ ἔχει (ἔα γὰρ τὸ εὐαγγέλιον) οὔτε 
τῆς ἐπιστολῆς ἡ ̓Αποκάλυψις, Παύλου διὰ τῶν ἐπι- 
στολῶν “ὑποφήναντός τι καὶ περὶ τῶν ἀποκαλύψεων 
αὐτοῦ, ἃς οὐκ ἐνέγραψεν. καθ᾽ αὑτάς. 

“ἼἜχσι δὲ καὶ διὰ τῆς φράσεως τὴν διαφορὰν 3 
ἔστιν τεκμήρασθαι τοῦ εὐαγγελίου καὶ τῆς ἐπι- 
στολῆς πρὸς τὴν ᾿Αποκάλυψιν. τὰ μὲν γὰρ οὐ 3 
μόνον ἀπταίστως κατὰ τὴν τῶν Ἑλλήνων φωνήν, 
ἀλλὰ καὶ λογιώτατα ταῖς λέξεσιν τοῖς συλλογι- 
σμοῖς ταῖς συντάξεσιν τῆς ἑρμηνείας γέγραπται, 
πολλοῦ γε δεῖ βάρβαρόν τινα φθόγγον ἢ σολοικισμὸν 
ἢ ὅλως ἰδιωτισμὸν ἐν αὐτοῖς εὑρεθῆναι" ἑκάτερον 
γὰρ εἶχεν, ὡς ἔοικεν, Τὸν λόγον, ἀμφοτέρους αὐτῷ 

΄ “- “-“ ᾽ὔ ’ χαρισαμένου τοῦ κυρίου, τόν τε τῆς γνώσεως τόν 
τε τῆς φράσεως: τούτῳ δὲ ἀποκαλύψεις μὲν 9 
ἑωρακέναι καὶ γνῶσιν εἰληφέναι καὶ προφητείαν 
οὐκ ἀντερῶ, διάλεκτον μέντοι καὶ γλῶσσαν οὐκ 
ἀκριβῶς ἑλληνίζουσαν αὐτοῦ βλέπω, ἀλλ᾽ ἰδιώμασίν 

1. Φόη χυΐ. 8: 1 9όΉἢη ἴϊ. 16 . 
32 1 ΦόΒη ἢ. 8: οἵ 11. 14, εἴα, 8.1 ΖόΠη ἰϊ. 18 ἢ, 

4 Ζόἢὴη χίν. 16, εἰς. : 1 Φοόδη 111. 24; ἵν. 18; οὔ, 11. 920. 
δ ΦοΒη Ϊ. 12; χὶ. δθ: 1 Φοδη ἰϊ]. 1, 2, εἶα. 
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ἘΟΟΙ,ΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΎ, ΝΊ]. χχν. 91--96 

ψγοΥἹα,᾽1 οὗ “τΠ6 ἀδν],᾽ 5 οὗ “6 δηϑιοηγϑι 8; ἐπ6 
Ῥτογηῖβα οὗ ἐπε Ηοὶν ϑρίτι 4; [ῃ6 δαορέΐϊοῃ οὗ {πε 
5005 οὗ αοαδ; {ῃΠ6 ᾿᾿ΊξαΙύῃ 6 {ῃαὺ ἰ5 ἀοιηδπαρα οὗ τ5 
ἐμγτουρπουῦ ; ἴΠ6 Ἐδίπογ᾿ δῃᾶ “της ϑοη 7: {π686 
ἅ16 ἴο θ6 ἔουπα ὄνούυνογα, [1}ἢ ἃ ψογάᾶ, 1 15 οθνίοιιβ 
ἐῃαῦ ἔῃοβα ψῆο οὔβεγνα ὑπαῖν οπαγδοῖοσ ἐμτουρμουΐ 
Ὑ71}} 566 αὖ ἃ ρἴαποβ ὑπαὺ ἵπ8 ο5ρ61] δῃπᾶ Ἐ ρ᾽βϑε]α ἢανε 
916 8Δπ4 {ῃ6 βᾶηη6 οοτηρχίοη. Βαυΐῦ {πΠ6 Αροοδϊυρβα 
ἰβ αὐδευν αἰβευθηῦ ἔοτα, ἃηᾶ ἔογεὶρῃ ἴο, ὑπ686 
ὙΥΙ ΓΙ ΠΡΒ ; 10 Πδ5 ΠΟ ΘΟΠ ΠΟ Χίοη, ΠΟ ΔΗ ἰτγ, ἴῃ ΔΠΥ͂ γΑῪ 
ν ὑποπὶ; ἴδ ΘοδιΙΌοΪν, 580 ἴο βρθαῖζ, μᾶὰ5 ὄδνξὴ ἃ 
50 14}0]6 'π οοτήσταοι ἱτἢ ὑπθῖη. ΝΥ τῆοσθ, δἰ ΠῈΥ 
αο065 {Π6 Ἐρ᾽516 (ποὺ ἴο βρεὰκ οἵ [πε (ἀοβρε]) οσοηΐαΐῃ 
ΔΗΥ τηθηϊίοη οὐ ἐπουρηὺῦ οὗ {π6 Αροοδῖγρβθ, ποὺ {με 
Αροοαῖϊγρβα οὗ ἐπε Ἐρίβυϊθ, ψῆθγθαθ Ῥδὰὶ ἴῃ ἢϊ8 
δρίβὺ]εβ σᾶγνβ ἃ5 8 {016 Ποῦ 4180 ομ ἢϊ8 συ δέϊοηβ, 
ΒΟ" Πα αἰα ποὺ γεοογσα βερδγϑέεὶυ. 

“Απαᾶ αυῦμαυ, ὈΥ ταθδηβ οὗ {π6 βἔυ]θ ομ6 δῆ 
εϑύϊηαΐα ὑῃς ἀϊβδγεπος θεύνγεεη ὑπ Οὐ8ρ6] δπᾶ 
ἘρΊβύ]6 ἀπά ὑπ Αροοαῖγρβθθ. ἘῸν {πα ἔρυτο υ ἀγα ποῦ 
οἷν υυϊζίεῃ ἴῃ ἔδυ] ]685 Οὐθακ, αὶ αἷθο 5ῆον ἐπα 
δυθαϊαϑβί ΠΠθυ ΑΓ 511] ἴῃ ὑπεῖν ἀἸούίομ, {πεῖν γθαβϑοηΐηρδ, 
Δη 4 [Π6 οοῃδίγιοι!ομβ ἴῃ νΐοἢ ὑΠῈΥ 86 δχρυεββθά. 
ἼΠΕΥΘ 15. ἃ οοηρ] αἴθ ἀΌβαποα οὗ Δ Ὀδυθάτοῦβ ψοτα, 
ΟΥΒΟΙΘΟΙβηη, ΟἹ ΔΩΥ͂ νυ]ραγίθση τ ῃδίανου. ΕῸΣ ἐμεῖς 
δαΐῃον Πδά, ἃ58 1ῦ ββεεπιβ, βοΐ Κίπαβ οὗ ψογτά, θγ ὑπ6Ὲ 
ἔτεα οῃῆ οὔ [πε Τογά, ἔπΠῈ ψοτγά οἵ Κπον]εᾶρε δηᾶ ἐπα 
ψγοτα οὗ βρβεοῖ. Βυῦ 1 ψ1} ποὺ ἄθην ἐμαὺ ἐπ οὐμδὺ 
νΥ ΟῚ Πδα 56θη τεναϊαϊϊομβ ἀπ γϑοαεϊνεα Κπον]θᾶρα 
δα ῬΥΌΡΗΘΟΥ ; πονουίῃ6]685 1 ορβεσνα Ηΐβ βίγ!α δπᾶ 
ὑπαὺ 8 α86 οὗ ῃ8 Οτβεκ Ἰδηριαρα 15 ποῦ δοουταῖθ, 
Ῥαὺ ἐπαῦ ἢδ διρίουβ Ὀδυθδγοιβ ἰἀ!οτη5, ἰῃ βοὴ ρ]8 665 

6 7ΖόΠη ἱ. 7, οἷς. : 1 ΦοόΠη ν. 4. 
1 ΦόΠη ἰἰϊ, 86 δπὰ ραδϑϑίηις 1 Φομη ἰν. 14, εἴς. 
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ΕἘΠΘΒΕΒΙΌΒ 

- ’ὔ ,ὔ } ’ 

τε βαρβαρικοῖς χρώμενον καί που καὶ σολοικί- 
ζοντα: ἅπερ οὐκ ἀναγκαῖον νῦν ἐκλέγειν: οὐδὲ γὰρ 
᾽ ͵ὔ ,ὔ , “-“ 3 Ἁ ΄ ἐπισκώπτων (μή τις νομίσῃ) ταῦτα εἶπον, ἀλλὰ μόνον 
τὴν ἀνομοιότητα διευθύνων τούτων τῶν γραφῶν. 

ΧΧΥῚΙ. Ἐπὶ ταύταις τοῦ Διονυσίου φέρονται 1 
"" ΝΜ “ ᾽ ,ὔ σ΄ ε ι Ἷ καὶ ἄλλαι πλείους ἐπιστολαί, ὥσπερ αἵ κατὰ 

Σαβελλίου πρὸς "Αμμωνα τῆς κατὰ Βερνίκην 
᾽ ,ὔ ΟΡ Α ε Α ᾿ς ᾿ ἐκκλησίας ἐπίσκοπον καὶ ἡ πρὸς Τελεσφόρον καὶ 
ε Α ᾽ Ψ " ᾽ὔ Ν " δ ἡ πρὸς Εὐφράνορα καὶ πάλιν ΓΑμμωνα καὶ Εὐὔπορον" 
συντάττει δὲ περὶ τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως καὶ ἄλλα 
τέσσαρα συγγράμματα, ἃ τῷ κατὰ Ῥώμην ὅμω- 
νύμῳ Διονυσίῳ προσφωνεῖ. καὶ πλείους δὲ παρὰ 3 
ταύτας εἰσὶν αὐτοῦ παρ᾽ ἡμῖν ἐπιστολαὶ καὶ δὴ καὶ 
πολυεπεῖς λόγοι ἐν ἐπιστολῆς χαρακτῆρι γραφέντες, 
ὡς οἱ περὶ φύσεως, Τιμοθέῳ τῷ παιδὲ προσπε- 
φωνημένοι, καὶ ὃ περὶ πειρασμῶν, ὃν καὶ αὐτὸν 
Εὐφράνορι ἀνατέθεικεν. ἐπὶ τούτοις καὶ Βασιλείδῃ 8 
τῶν κατὰ τὴν Πεντάπολιν παροικιῶν ἐπισκόπῳ 
γράφων, φησὶν ἑαυτὸν εἰς τὴν ἀρχὴν ἐξήγησιν 
πεποιῆσθαι τοῦ ᾿Εἰκκλησιαστοῦ, διαφόρους δ᾽ ἡμῖν 
[τε] καὶ πρὸς τοῦτον καταλέλοιπεν ἐπιστολάς. 

“- ε ὔ 3 Ν ᾿Ὶ ᾿, Ἁ ᾿Ὶ Τοσαῦτα ὁ Διονύσιος: ἀλλὰ γὰρ ἤδη μετὰ τὴν 
τούτων ἱστορίαν φέρε, καὶ τὴν καθ᾽ ἡμᾶς τοῖς 
μετέπειτα γνωρίζειν γενεὰν ὁποία τις ἦν, παρα- 

“ σφ “ « , ᾽ ,ὔ δῶμεν. ΧΧΥΊΙ. Ξύστον τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας 1 
ἔτεσιν ἕνδεκα προστάντα διαδέχεται τῷ κατ᾽ 
3 ,ὔ εν, Δ ΄ 3 ΄ ὃ ὲ Αλεξάνδρειαν ὁμώνυμος Διονύσιος. ἐν τούτῳ 
καὶ Δημητριανοῦ κατ᾽ ᾿Αντιόχειαν τὸν βίον μεταλ- 
λάξαντος, τὴν ἐπισκοπὴν Παῦλος ὁ ἐκ Σαμοσάτων 
παραλαμβάνει. τούτου δὲ ταπεινὰ καὶ χαμαιπετῆ 9 
περὶ τοῦ Χριστοῦ παρὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν διδα- 

“ 3 

σκαλίαν φρονήσαντος ὡς κοινοῦ τὴν φύσιν ἀνθρώπου 
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ἘΘΟΙ5. ΗΙΘΤΟΒῪ, ΥἹΙ χχν. 97---χχνῖι. 2 

οοτηταϊ ἰϊηρ' ἀοννητῖρ ἢ βο!θοίθυηβ. ΤΉΘβ6 ὕΠ6γ6 18. ΠῸ 
πΘοθββί ον ἴο βηρ]6 ουῦ πον. ΕῸΓῚ Πᾶνα ποὺ βαϊα {Π6868 "᾿ 
ἘΠΐηρβ ἰῃ τποοκουν (Ἰεὖ πὸ οπα ὑπίηῖ 10), Ὀαὺ τα Υ ]Ὺ 
ἕο δϑιϑὈ]Π 158} πε ἀἰββίτα]υϊον οὐ ἔπ656 ψυϊτπρβ.᾽ἢ 
ΧΧΥῚ. [Ιῃ δἀαϊτίοη ἴο ὑπεβε Ἰεύδοιβ οἵ ΤΙ 5115 

ἐμευα ἀἴὰ δχίδηῦ 480 τὴν οἴπθυβ, ἃ5 ἴῸΥ ΘΧϑΙΏΡ]6 
ἔποβα ραϊπδὺ βαρ} 5 ἴο Ατὐητηοη Ὀἴβπορ οὗὨ ἐμ 
ομυτ ἢ δὺ Βεγηΐοθ, δπα ἐμαὺ ἴο ΤΙ βρμοσιβ, δθα ὑπαὶ 
ἴο ἘΠΡΒγδποΥ δηα Ατησηοη ἃρδίη δηα Ταροτιβ. Απὰ 
με οοτηροβεᾶ οἡ {πε βᾶτηθ βιθ]θοῦ 4150 ἔουν οὐ Υ 
ἐγθαιϊβοθ, σοῦ Πα δἀάγθθϑεα ἴο ἢῖβ πδύηθβακα αὖ 
Βοπιο, Πϊοπγϑίυβ. Ἀπ νὰ Πᾶνε τηϑην Ἰε θαυβ οἵ ἢΪ5 
Ῥεϑίθβ {μεβ6, δπᾶ τπούθονοῦ Ἰθηρίῃυ ὈοοΪκ5 νυ θη 
ἴῃ δρ  βἰοϊανυ ἔουμα, ΒΆ ἢ 85 ὕΠποβα ου Ναΐατγθ, δα ἀγβββθα 
ἰο ΤΙπιοίην Πῖ5 θον, δπᾷ ὑπαὶ οὐ Τοιαρίαϊίομβ, νγΐοἢ 
αἶθο 6 ἀεαϊοαίεα ἰο Ἐπαρηγδπου,. [ὶἢ δααϊθοη ἴο 
ἔμεθθ, ἴῃ ψυϊηρ αἷθδο ἴο Βαβι] 465, Ὀῖβμορ οὗἨ τῃ6 
σοτησιηἶ 65 ἴῃ ὑπ6 Ῥαηΐδρο]β, μῈ βᾶγ5 ὑπαὺ μ6 Πίτη- 
561} μαᾶ νυυϊζίε δπ Ἔχροβίτοη οὗ πς Ῥερὶππίηρ οὗ 
Ἐϊοοϊοϑίασίθα ἢ δηᾷ Πα 85 Ἰεΐῃ θθῃϊπα ἴον οὐσ θεποῆὺ 
γδυΐουβ οὐμον Ἰοὐΐουβ δα ἀγοϑϑθα ἴο [15 Ῥϑύβοῃ. 

50. το ἢ ἔον Πίοηγβίαθ. Βαῦ σοπηθ πον, δέου 
τϑοουαίηρ ἔμαθα ἐπίηρβ, ἰθὺ 8. Βαπα ἄονῃ ἔου {Π6 
ἰηξογγτηδίϊοη οὗ ροβίθυϊν ὑπθ ομαγδοῖου οὗἨ οὔὐσῦ οὐῃ 
σεποιαιϊίοη. ΧΧΥΤΙ. ὕμεη Χγβίυβ μδὰ ργεβία θα 
ΟΥ̓ΟΥ ἐπα ουτοῦ οὗ ὑπ6 Βογλδηβ ἔθου δἰθνθη γϑαῦβ,: Π6 
γγὰβ βυοοθεᾶεα ΡΥ Πἰοηγϑῖαβ, πᾶιθϑακα οἵ Βίτη οὗ 
ΑἸοχαπᾶνια. Αὐ ἐπῖ5 {ἴτας αἷϑο, ψ θη )ευηθιγίδη μδα 
ἀερανίεα ἰῃϊ5 116 δὲ Απίϊοομ, Ῥδὰὺὶ οἵ ϑαμγιοβαῖα 
τϑοοίνεα ἐπε ερίβοοραῖθ. Δ8. ὑπιῖ5. ρεύβοῃ. ββροιβθα 
Ιονν ἃπᾶ τηθᾶῃ νίαν 85 ἴο ΟἸγϑὺ, οοη γα ἴο {6 
ΟΒυγο ἢ 5 ὑθδοῃίηρ', παυλο]υ, ὑμαὺ Ηδ νγᾶβ ἴῃ Ηἰβ παῖαγθ 

1 Χυρίιβ 11. νγγὰβ ὈΙβπορ ἔγομι Απιρ'. οὐ ϑϑρί. 267 ἴο Απρ'- 
φῦΒ. Ἐπ ιβοἶα5. μοι] πᾶνα 5αϊα “ δεἴθνθη πποπί8.᾿" 
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γενομένου, ὃ μὲν κατ᾽ ᾿Αλεξάνδρειαν Διονύσιος 
παρακληθεὶς ὡς ἂν ἐπὶ “τὴν σύνοδον ἀφίκοιτο, 
γῆρας ὁμοῦ καὶ ἀσθένειαν τοῦ σώματος αἰτιασά- 
μενος, ἀνατίθεται τὴν παρουσίαν, δι’ ἐπιστολῆς 
τὴν αὐτοῦ γνώμην, ἣν ἔχοι περὶ τοῦ ζητουμένου, 
παραστήσας, οἱ δὲ λοιποὶ τῶν ἐκκλησιῶν ποιμένες 
ἄλλος ἄλλοθεν ὡς ἐπὶ λυμεῶνα τῆς Χριστοῦ 
ποίμνης συνήεσαν, οἱ πάντες ἐπὶ τὴν ᾿Αντιόχειαν 
σπεύδοντες. 
ΧΧΥΤΙΙ. Τούτων οἱ μάλιστα διέπρεπον, Φιρ- 1 

μιλιανὸς μὲν τῆς Καππαδοκῶν Καισαρείας ἐπί- 
σκοπος ἦν, Γρηγόριος δὲ καὶ ᾿Αθηνόδωρος͵ ἀδελφοὶ 
τῶν κατὰ Ἰ]όντον παροικιῶν ποιμένες καὶ ἐπὶ 
τούτοις Ἕλενος τῆς ἐν Ταρσῷ παροικίας καὶ 
Νικομᾶς τῆς ἐν ᾿Ικονίῳ, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῆς ἐν 
Ἱεροσολύμοις ἐκκλησίας “Ὑμέναιος τῆς τε ὁμόρου 
ταύτης Καισαρείας Θεότεκνος, Μάξιμος ἔτι πρὸς 
τούτοις, τῶν κατὰ Βόστραν δὲ καὶ οὗτος ἀδελφῶν 
διαπρεπῶς ἡγεῖτο, μυρίους τε ἄλλους οὐκ ἂν 
ἀπορήσαι τις ἅμα πρεσβυτέροις καὶ διακόνοις τῆς 
αὐτῆς ἕνεκεν αἰτίας ἐν τῇ προειρημένῃ πόλει 
συγκροτηθέντας ἀπαριθμούμενος, ἀλλὰ τούτων γε 
οἵ μάλιστα ἐπιφανεῖς οἵδε ἦσαν. πάντων οὖν κατὰ 3 
καιροὺς διαφόρως καὶ πολλάκις ἐπὶ ταὐτὸν συνιόν- 
των, λόγοι καὶ ζητήσεις καθ᾽ ἑκάστην ἀνεκινοῦντο 
σύνοδον, τῶν μὲν ἀμφὲ τὸν Σαμοσατέα τὰ τῆς 
ἑτεροδοξίας ἐπικρύπτειν ἔτι καὶ παρακαλύπτεσθαι 
πειρωμένων, τῶν δὲ ἀπογυμνοῦν καὶ εἰς φανερὸν 
ἄγειν. τὴν αἵρεσιν καὶ τὴν εἰς Χριστὸν βλασφημίαν 
αὐτοῦ διὰ “σπουδῆς ποιουμένων. 
Ἔν τούτῳ δὲ Διονύσιος τελευτᾷ κατὰ τὸ 8 

δωδέκατον τῆς Γαλλιηνοῦ βασιλείας, προστὰς τῆς 
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ΕΟΟΙΠΕΒ. ΗἸΙΘΤΟΆΥ, ΝΙ]. χχνιι. 2---Χχυπι. 8 

δ ΟΥ̓Δ ΠΑΥῪ τὰδη, οηγβίαβ οἵ ΑἸεχαπανία νγᾶϑ 
ἰηνιεα ἴο αὐΐεπᾶ ἐπ ουποά, Ραΐ, ρ᾽βδάίΐμρ 85. Πῖ8 
Ἔχοῦβθα θοΐῃ οἱ ἂρ δηα ὈοαΠγΥ θα κηθββ, ἢ6 ροϑῦ- 
Ῥοποά ἢΐβ οοτηΐηρ', ἃηα ἐγ πβῃοα Ὀγ Ἰεἰξεν {Π6 ορ᾽ πίοῃ 
ὑπαὶ μα Πεὶᾷ οὴ ἐπε βυθ]θοϊ ἴῃ αποϑίϊοη. Βαὺ {π6 
τεϑὺ οἵ πε ραϑίουβ οὔ ἐῆε ομυγοῃθβθ, ἔγομη νϑυϊουβ 
αυδγίευβ, 411 Παβίβα ἰο Απύίοοῃ, πα δϑβϑθυη]θα ἃ8 
δραϊηδὺ ἃ 5ρ ον οὗ πε ἤοοϊ οὗ ΟΠ υῖϑῦ. 
ΧΧΥΙ. Ατηοηρ ἔμοθα ψηο ψγεσα ἐπα τηοβὺ αἴ5- 

ἐἰηρ 5 ῃ6 4 νγεσα ΕἸστη απ, Ὀίϑῃορ οὗ ὕδεβαῦθα ἴῃ 
Οδρρδάοοϊα ; ἔπε Ὀγούμευβ Οτερουυ ἃπα Αὐμεποάογο, 
Ῥαβίουβ οἵ ὅπ6 οοτησηπηϊ 65 ἰπ Ῥοηΐαβ ; ἂπα ἴῃ δά- 

᾿ αἴπίοη ἴο {Π656, Ἠθ]θπαβ, [Ὀ]5Π00] οὗ {Π6 οοτησαπηϊΐυ δῦ 
Τατβαβ, δπα ΝΙοοιηδβ, οὗ ὑπ δοτητηι τυ αὖ Ιοοηΐαμα :; 

ΠΟΙ τημϑὺ ψγχα οὐδ Ηγτηθηδοιιβ, οὗ ἴπ6 οἤυτοῃ αὐ 
δογυβδίθια, δηα Τμδοΐθοπυβ, οὗ ὑπ|5 ποῖρηθουτηρ' 
ομυτοῇ οὗ δοβϑαῦθα ; δᾶ τούδονοὺ ποτα νγὰ5 Μαχὶ- 
ΤΩῸ5 4150, ὙηΟ νγᾶβ γ]ηρ' ἢ ἰδ ϊπουύίοι ἐπα Ὀγαύθγθη 
αἱ Βοβίζα ; δῃᾶ οπα ψουἹα ποὺ Ὀ6 δὲ ἃ ἰοϑϑ ἴο γσθοόοκοῃ 
ὋΡ οουηΐ]θθ5 οὔποθ, ἱορείμου ἢ ργαθογύθιβ πα 
ἀβδοοηβ, Π0 ψεῦα σαιμεγεα τοροῦμον ἴῃ ὑπ6 ἀθονε- 
τηθηὐοπεα οἰΐγ ἔοσ ἐπα βϑαᾶύηθ οαβ6. Βαΐῦ {πεβ86 ψεὺῦ 
ὑπ τηοϑὲὺ ἔδυλοιβ δπηοηρ ἔμθα. ὙΠ ἢ 8]], ἔμθη, σγεσα 
οομηΐηρ τορομου ἔγεαπθ γ οα αἰ ογθπῦ οοοδβίοηβ, 
δυρσυτηθηΐβ ἃΠπΠα απδβϑυϊοηβ γαΥα τηοοϊθα δὖ βοῇ 
τηδούϊηρ, {Π6 ϑαιποβαΐθμθ ἃπα ᾿ΐβ ραυὺυ αὐξαιιρύϊηρ, 
ἴο ΚΘῈρ 511] οοποθα]βα δπῃᾷ ἴο οἴοδκ νγῆδὺ νγχὰβ μεΐεγο- 
ἄοχ, ψἘ16 ὑπῃ6 οὐμεὺβ ὑγεῦα ΘαΡ ΒΟΥ δηρεαρδα ἴῃ 
ἰαγίπρ Ῥᾶγα δηα Ὀυϊηρίηρ ἱπΐο ἐπΠ6 ορϑῃ ᾿ΐβ ΠΟΓΕΘΥ 
ἃπα ΙΒ οταν ἀραϊηθὺ ΟΠ υ ϑῦ. 

Αὐ {παῦ {της Τ)᾿οηγϑῖπβ ἀϊδα ἴῃ ἐπα ἔνε ἢ γεᾶν οὗ 
ἐπε τεῖρῃ οἵ (δ ] θηι5,1: μανίηρ' ργθϑι θα ἴῃ ἐπα ερίϑ- 

1.κ.Ὁ. 964-268. 
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ῃ 

κατ᾽ ᾿Αλεξάνδρειαν ἐ ἐπισκοπῆς ἔτεσιν ἑπτακαίδεκα, 
διαδέχεται δ᾽ αὐτὸν Μάξιμος. ἷ 

Γαλλιηνοῦ δ᾽ ἐφ᾽ ὅλοις ἐνιαυτοῖς περτέκοΝ 
τὴν ἀρχὴν κεκρατηκότος, Κλαύδιος κατέστη διά- 
οχος. ι 
Δεύτερον οὗτος διελθὼν ἔτος Αὐρηλιανῷ μετα- 

δίδωσι τὴν ἡγεμονίαν" ΧΧΙΧΣ. καθ᾽ ὃν τελευταίας ] 
συγκροτηθείσης πλείστων ὅσων ἐπισκόπων συν- 
ὅδου, φωραθεὶς καὶ πρὸς ἁπάντων ἤδη σαφῶς 
καταγνωσθεὶς ἑτεροδοξίαν ὁ ὁ τῆς κατὰ ᾿Αντιόχεια να 
αἱρέσεως ἀρχηγὸς τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν καθολικῆς 
ἐκκλησίας ἀποκηρύττεται. μάλιστα δ᾽ αὐτὸν εὐὖ- 3 
θύνας ἐπικρυπτόμενον. διήλεγξεν Μαλχίων, ἀνὴρ 
τά τε ἄλλα λόγιος καὶ σοφιστοῦ τῶν ἐπ᾽ ᾽Αντιο- ; 
χείας ἱΒλληνικῶν παιδευτηρίων διατριβῆς προ- 
εστώς, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ δι᾽ ὑπερβάλλουσαν τῆς 
εἰς Χριστὸν πίστεως γνησιότητα “πρεσβυτερίου τῆς 
αὐτόθι παροικίας ἠξιωμένος" οὗτός γέ τοι ἐπι- : 
σημειουμένων ταχυγράφων ζήτησιν πρὸς αὐτὸν 
ἐνστησάμενος, ἣν καὶ εἰς δεῦρο φερομένην ἴσμεν, 
μόνος ἴσχυσεν τῶν ἄλλων κρυψίνουν ὄντα καὶ 
ἀπατηλὸν φωρᾶσαι τὸν ἄνθρωπον. 
ΧΧΧ. Μώυν δὴ οὖν ἐκ κοινῆς γνώμης οἵ “ 

ταὐτὸν συγκεκροτημένοι ποιμένες διαχαράξαντες ἴ 
ἐπιστολὴν εἰς πρόσωπον τοῦ τε Ῥωμαίων ἐπι- 
σκόπου Διονυσίου καὶ Μαξίμου τοῦ κατ᾽ ᾿Αλεξάν- 
δρειαν ἐπὶ πάσας διαπέμπονται τὰς ἐπαρχίας, τὴν 
αὐτῶν τε σπουδὴν τοῖς πᾶσιν φανερὰν καθιστάντες 
καὶ τοῦ Παύλου τὴν διάστροφον ἑτεροδοξίαν, Σ 
ἐλέγχους τε καὶ ἐρωτήσεις ἃς πρὸς αὐτὸν ὅπονς 
κεκινήκασιν, καὶ ἔτι τὸν πάντα βίον τε καὶ τρόπον 
τοῦ ἀνδρὸς διηγούμενοι: ἐξ ὧν μνήμης ἕνεκεν 
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οοραΐα αἱ ΑἸεχαπάτνία ἔου βενθηΐθθη γϑαῖβ. Ηθ ν8 
βυςοοααδα Ὀγ Μαχίτηιβ. 
δ] θπυβ Βανίπρ μ6]4 ἐπα ρυϊποῖραϊε ἔον. δέῃ 

Θηξγα γϑαῦβ, ΟἸδυι απ ννὰ5 Ἔβυ ὈΠ5Π66 δ5 ΠΪ5 ΒΟ 55ΟΥ.ἕἢ 
ὙγΉεη πε μδᾶ οοταρ!οἰεα ᾿ΐβ βεοοπα γϑᾶῦ, 6 σὰνθ 

ΟΥ̓ΟΥ ὑΠ6 ρονογησαθηῦ ἴο Αὐτε]δη. ΧΧΙΧ, Τὴ Αὐτο- 
Ἰαπ᾿ 5 4δΥ ἃ ἔπ] 5βυποά οἵ δὴ βχοθβαϊηρ]ν ἸᾶυρΘ Πυγηθ ου 
οἵ ὈΙβμορβ νγᾶβ δ5βθι  ]6 4, δπα ἐπ Ἰθδάδυ οὔ {Π 8 Πθύθβυ 
αὖ Απίΐϊοομ, Ὀεΐπρ' πππιαβκαθα πα ποὺ οἰ αυ]ν οοη- 
ἀετηποα οὗ μεϊθυοάοχυ ὈΥ 8]}}, νγὰβ βχοοτιητηυποαϊθα 
ἔγοσα {π6 Οδύμο!ο μαστοῖς ἀπάου ἤθάνεῖ. ΤῊΘ ῬΘΥΒ0Π 
ξογετηοβὲ ἰπ οδΠ]ΐηρ τα ἴο δοοουηῦ 8πα ἴῃ αὐδου]ῦ 
τοξαϊηρ ἰδ αὐξειηρὺβ αὖ οοποθαϊτηθηῦ νγὰ8 Μα]οῃΐομ, 
ἃ ΙδαΥποα τὰδπ, γὴ0 δἷθοὸ νψὰβ Πποδᾶ οὗ ἃ βοῇοοὶ οὗ 

τοίους, οπθ οὔ 6 ατϑοῖὶς εἀποδίϊοηδὶ οουὈ]Π]9ῃγη θη 5 

δὺ Απύϊοος ; δηά, τηουύθουϑύ, ἴῸΥ Π6 βυγρδββίπρ' δἰ η- 

σου οὗ Πῖβ. ξαι τη ἴῃ ΟΠ γῖβὺ ῃ6 μαᾶ Ῥθθὴ ἀβθθπηθα 
νγουίῃν οὗ {πῸ ργεβργίεγαϊε οἵ ὑπαὺ σοτηγαηϊςγ. [ἢ 
ἔαοῦ, 15 τηδη Πα 5ὕθπορυδρῃουβ ἴο ἴακα ποῖββ ἃ5 Π6 
ΠΕ] ἃ αἀἰδρυϊαίίοι ἢ Ῥαι], ψνῃϊοἢ γα πον ἕο 68 
οχίδηῦ Ἔνεη ἴο ὑΠ15 ἄδν ; δπᾶ "6, δἷοπε οἵ ὑμϑῖα 4]], 

γγὰ5 8016 ἴο ἀπτηδβὶς ὑμαὺ οὐδ ἀπ ἀθοοι ] ρούβοη. 
ΧΧΧ. Τῇδ ραβίουβ, ἔῃ 6π, γηο Πδα ῬΈΘῊ ΔΒΒΘυ  ]6α 

τορϑύμου, ἱπαϊ θα ππδηΪ ΠΟΙ 5]Υ ἃ 51η616 Ἰο του Ρουβου- 
᾿ΑἸγ ἰο ΠὨἰοηγβίαβ, Ὀΐβπορ οἵ Βοτμθ, ἀπά Μαχίτναιβ, οὗ 

ΑἸοχαπάνία, πᾶ βεηὺ Ὁ ὑπγουρπουὺ 411} {Π6 Ῥυονίποαβ. 
Τη [Ὁ {Π6Ὺ τηᾶῖκα τηδηϊξεϑὺ ἴο 4}1 ὑπεὶν 268], ἀπά αἷβὸ 

πε ρεϑύνθιβα μεοίθσοδοχυ οὗ Ῥαυ], δ5 ψ6}} δ5. ὑῃ6 
ἀυραταθηΐβ πα απδϑιϊοηβ ὑπαὺ Πα Ὺ δα ἀγεββθα ἴο Πΐτη ; 
8 ταουθονοῦ ποὺ ἀθβουῖθα ὅΠ6 τπδη᾿β 8016 1Π{6 ἀπά. 
οοηδυοῦ, τοι ψΐοἢ, ὈΥ ψγΔΥ οὗἉἨ τηϑηλουαὶ, Ὁ τη ΔΥ 

1...Ὁ. 9270. 
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ἘΠΘΕΒΙΤΙΒ 

καλῶς ἂν ἔχοι ταύτας αὐτῶν ἐπὶ τοῦ παρόντος 
διελθεῖν τὰς φωνάς: 
“Διονυσίῳ καὶ Μαξίμῳ καὶ τοῖς κατὰ τὴν: 

οἰκουμένην πᾶσιν συλλειτουργοῖς ἡμῶν ἐπισκόποις, 
καὶ πρεσβυτέροις καὶ διακόνοις καὶ πάσῃ τῇ ὑπὸ 
τὸν οὐρανὸν καθολικῇ ἐκκλησίᾳ Ἕλενος καὶ 
« ’ ᾿ ᾽ὔ ᾿" Σ ᾿ἐ Ψ Ὑμέναιος καὶ Θεόφιλος καὶ Θεότεκνος καὶ 

“-“ " Μάξιμος Πρόκλος Νικομᾶς καὶ Αἰλιανὸς καὶ 
“ Ἁ Α Α ’ὔ λ 47 Παῦλος καὶ Βωλανὸς καὶ Πρωτογένης καὶ ἹἹέραξ 

᾿ 9 ΄ Α , Α , ᾿ καὶ Εὐτύχιος καὶ Θεόδωρος καὶ Μαλχίων καὶ 
Λούκιος καὶ οἱ λοιποὶ πάντες οἱ σὺν ἡμῖν παρ- 
οἰκοῦντες τὰς ἐγγὺς πόλεις καὶ ἔθνη ἐπίσκοποι 
καὶ πρεσβύτεροι καὶ διάκονοι καὶ αἱ ἐκκλησίαι, 

- “ 3 “- 3 “-“ ᾽ ’ ,ὕ }) ᾽ τοῦ θεοῦ ἀγαπητοῖς ἀδελφοῖς ἐν κυρίῳ χαίρειν. 
Τούτοις μετὰ βραχέα ἐπιλέγουσιν ταῦτα" “ἐπ- 8 

᾽ὔ νσ " “ ᾿ Α εστέλλομεν δὲ ἅμα καὶ παρεκαλοῦμεν πολλοὺς καὶ 
τῶν μακρὰν ἐπισκόπων ἐπὶ τὴν θεραπείαν τῆς 
θανατηφόρου διδασκαλίας, ὥσπερ καὶ Διονύσιον 

3 Ν᾿ “ ᾽ ,ὔ Α Α ᾿ τὸν ἐπὶ τῆς ᾿Αλεξανδρείας καὶ Φιρμιλιανὸν τὸν 
ἀπὸ τῆς Καππαδοκίας, τοὺς μακαρίτας: ὧν ὃ μὲν 
καὶ ἐπέστειλεν εἰς τὴν ᾿Αντιόχειαν, τὸν ἡγεμόνα 
τῆς πλάνης οὐδὲ προσρήσεως ἀξιώσας οὐδὲ πρὸς 

“- “ ,ὔ πρόσωπον γράψας αὐτῷ, ἀλλὰ τῇ παροικίᾳ πάσῃ, 
ἧς καὶ τὸ ἀντίγραφον ὑπετάξαμεν: ὁ δὲ Φιρ- 4 
μιλιανός, καὶ δὶς ἀφικόμενος, κατέγνω μὲν τῶν 

᾿ ὑπ᾽ ἐκείνου καινοτομουμένων, ὡς ἴσμεν καὶ 
“- « Ἷ ᾿ ᾿' ΜΝ μαρτυροῦμεν οἱ παραγενόμενοι καὶ ἄλλοι πολλοὶ 

συνίσασιν, ἐπαγγειλαμένου δὲ μεταθήσεσθαι, πι- 
Α [4 στεύσας καὶ ἐλπίσας ἄνευ τινὸς περὶ τὸν λόγον 

λοιδορίας τὸ πρᾶγμα εἰς δέον καταστήσεσθαι, 
ἀνεβάλετο, παρακρουσθεὶς ὑπὸ τοῦ καὶ τὸν θεὸν 

“- " 

τὸν ἑαυτοῦ καὶ κύριον ἀρνουμένου καὶ τὴν πίστιν, 
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6 ψ6}] ου {π6 ργεδθηῦ οοοδβίοῃ ἴο σίνε πὶ δοοοιπῦ οὗ 
Ο{Π656 ὑπο ὶν' αὐξευδησθϑ. 

“Τὸ Ὀϊοηγϑίαβ πα Μαχίπηιβ δηα ἴο 81] ουυν ἔθ] ]ον- 
τηϊηἰβίθυβ ὑἐπγουρσμουῦ ἐπ 6 νου], ὈΙΒΠορ5, ρυθϑθυ ο θ 
δα ἀθδοοηβ, δπα ἴο ἐπ 6 ψῃο]6 (ὐδίμοῖῖο ματος ὑπάοὺ 

Πδάνθη, Ηδ]επαβ πα Ἡγτηθπδοιιβ πα ΤΉ ΟΡ] 5 ἀπὰ 
ΤΠπεοΐθοηυ δῃμᾷ Μαχίτηυβ, Ργοοΐυβ, Νίοομημαβ δηᾶ 

δ] δηιβ δπα Ῥδὰὺ] ἀπ Βοϊδηιβ πα Ῥγοίΐορεηθθ ἀπᾶ 
Ηΐογὰχ δπα Ἐλαϊγομίπβ ἀπα ΤΠθοάογτα πα Μδιοῃΐοη 
856 Τλιοΐὰ5 δπα 8411} [ῃ6 οὐποὺβ ψῃο, τ ἱτἢ τι5, ΒΟ] οὐ 

ἴῃ ἐς δα]δοθηὺ οἰξεβ. δπα ργονίποαθθ,  ίβϑῃορβ δηᾶ 
Ῥγαβρυίθυβ ἃπα ἀθδοοῦβ ἃπα ὑπ6 Ομ το 65 οἵ αοά, 85 
ἴο Ὀγείσγεη Ρεϊονϑα ἰπ {πὸ Το βεπα ρυθοιίηρ. ἢ 
Α π|]6 ξασύμον οα ἔμπα Ὺ ργοοθεα ἐπ: “᾿Απᾶ να 

τοῦθ 1 ἰην! Πρ ΤηΔὴΥ ανθη οὗ {Π6 ὈΙΒΠΟΡ5 αὖ ἃ αἴ5- 
ἕδῃοθ ἕο οοπηθ δηα ἢ68] {πϊ58 ἀβδαϊν ἀοοίγϊπθ, ἃ5 ῸΥ 
Θχϑηρ]θ, μοΐῃ Ποπγϑίιβ αὖ ΑἸθχαπάγία ἀπα ΕἸσυη 8 
οὗ αρρδάοοῖα, ἔμοβε Ὀ]εβθεα τπθη. Τῆὴδ ἔοσυτηου οὗ 
ἔπεβε τοῖα ἰο Απέίϊοοῃ, [ποὺ ἴο Π6 ὈΐΒΠορΡ,] ποίου 
ἀεδονΐηρ ὑπ Ἰοδᾶθυ οὗ ὑῃ6 ΠούεϑῪ σψουΐηγ οὗ Ὀεΐπρ' 
Δἀἀγαββαα ποὺ νυ προ ἴο Πΐτα Ῥϑυβοηδγ, Ραΐ ἴο {Π6 
γΠ016 σοτητηπηϊΥ ; οὗ ψῃοἢ Ἰο ἴου 150 γα βυ ]οἷπ ἃ 
ΘΟΡΥ. ΕἸστηΠ] απ, οα ἐπα οὐποὺ Παπά, αν θὴ οϑτηδ ὑνῖσα, 

πα οοπαειηηθα Ρδυ]}᾽5 πον- Δηρ]εα ἰά6 85, ἃ γα ψῃῸ 
ὙΕΙ͂ ΡΥ βθηΐ Κπον Πα Ὀ6ΔΥ ὙΠ 655, Ὁ Πα τη Δ ΠΥ ΟΥΠΕΥΒ 
Κηονν ἃ5 ψγ6}} : Ὀαΐ, οῃ ἢΐβ ργομηϊϑίησ ἕο οἤδηρα, Π6 

δα]ουγηεα {πε [ργοσθεαϊηρ5], Πορίηρ᾽ ἀπα 6] ονίπρ ἐΠαῦ 
{πε τηδίΐου ψου]Ἱᾶ ΡῈ αὐ ρ]ν οοπουαθα νυ πουῦ Δ ΠΥ 
ΤΘΡΙΌΔΟΝ ἕο {πε ῆοτά ; ἴου ἢῈ νγὰβ8 ἀδοεϊνεα Ὀγ ἢίΐτη 
γγῃο Ὀοΐῃ ἀοηϊεα ἢ αοα ἀπα 1, ογα, δπα 850 ἀἰά ποῖ 

1. ΤῊ Οτροκ (πηρεγῇ.) ᾿πὰρ]} 165 ἃ σοπἐἰπιιεα σου ϑΡΟπάθποα. 
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1 Οον. ὅ, 12 

1 Τίμ. 6, ὅ 

Βοπη. 12,16; 
1 Τίπι. 6, 17 

ΕΌΒΕΒΙΟΒ 

ἣν καὶ αὐτὸς πρότερον εἶχεν, μὴ φυλάξαντος. 
ἔμελλεν δὲ καὶ νῦν ὃ Φιρμιλιανὸς εἰς τὴν ᾿Αντιό- ὃ 
χειαν διαβήσεσθαι καὶ μέχρι γε Ταρσῶν ἧκεν, 
ἅτε τῆς ἀρνησιθέου κακίας αὐτοῦ πεῖραν εἰληφώς" 
ἀλλὰ γὰρ μεταξύ, συνεληλυθότων ἡμῶν καὶ 
καλούντων καὶ ἀναμενόντων, ἄχρι ἂν ἔλθῃ, τέλος 
ἔσχεν τοῦ βίου. 

Μεθ’ ἕτερα δ᾽ αὖθις τὸν βίον τοῦ αὐτοῦ οἵας 6 
ἐτύγχανεν ἀγωγῆς, διαγράφουσιν ἐν τούτοις" 
“ ὅπου δὲ ἀποστὰς τοῦ κανόνος, ἐπὶ κίβδηλα καὶ 
νόθα διδάγματα μετελήλυθεν, οὐδὲν δεῖ τοῦ ἔξω 
ὄντος τὰς πράξεις κρίνειν, οὐδ᾽ ὅτι πρότερον πένης Ἰ 
ὧν καὶ πτωχὸς καὶ μήτε παρὰ πατέρων παρα- 
λαβὼν μηδεμίαν εὐπορίαν μήτε ἐκ τέχνης ἤ τινος 
ἐπιτηδεύματος κτησάμενος, νῦν εἰς ὑπερβάλλοντα 
πλοῦτον ἐλήλακεν ἐξ ἀνομιῶν καὶ ἱεροσυλιῶν καὶ 
ὧν αἰτεῖ καὶ σείει τοὺς ἀδελφούς, καταβραβεύων 
τοὺς ἀδικουμένους καὶ ὑπισχνούμενος βοηθήσειν 
μισθοῦ, ψευδόμενος δὲ καὶ τούτους καὶ μάτην 
καρπούμενος τὴν τῶν ἐν πράγμασιν ὄντων ἕτοι- 
μότητα πρὸς τὸ διδόναι ὑπὲρ ἀπαλλαγῆς τῶν 
ἐνοχλούντων, πορισμὸν ἡγούμενος τὴν θεοσέβειαν" 
οὔτε ὡς ὑψηλὰ φρονεῖ καὶ ὑπερῆρται, κοσμικὰ 8 
ἀξιώματα ὑποδυόμενος καὶ δουκηνάριος μᾶλλον 
ἢ ἐπίσκοπος θέλων καλεῖσθαι καὶ σοβῶν κατὰ τὰς 
ἀγορὰς καὶ ἐπιστολὰς ἀναγινώσκων καὶ ὑπαγο- 
ρεύων ἅμα βαδίζων δημοσίᾳ καὶ δορυφορούμενος, 
τῶν μὲν προπορευομένων, τῶν δ᾽ ἐφεπομένων, 
πολλῶν τὸν ἀριθμόν, ὡς καὶ τὴν πίστιν φθονεῖσθαι 

1.Α ρῬτοσυταΐου οἵ Πῖρἢ τϑηϊς, 80 οδ]]6α θδοασβα ἢῈ δᾶ αὶὃὮὖὦὖὦ 
Βα νν οὗ 200 5δβϑίογεϊα, 
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ἘΟΟΙΜΕΒΙΑΒΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΝἹ]. χχχ. 4-8 

Ῥγύεβεύνα ἐπε αι ὑμαὺ ἢδ Ἠΐπη561} ξουτα θυ ΠΕ]. 
Απα ΕἸγΠ]Π 18 Π γγὰ8 ποὺ ἀρ ῖη ΟἹ. ΠῚ5 ὙΥΑΥῪ ἴο ΟἹ ὍΒ5 ΟΥ̓ΘΥ 
ἴο Απίϊοος, πα μα σοῦ 85 ἔδυ ἃ5. Ταγβυβ, ἔου 6 ἢδά 
δά εχρογίθποα οὗ {πε νἱ]αίην οὗ {π|5 ἀδηΐου οἵ αοά. 
Βυῦ ψΠ1Π6 γα Πα οοτηα ἐορϑίῃου πα σγεῦα δοίπα ] 
ΟΔΠηρ' Ηΐτη δηα ἀυγαϊ πρ' Ηΐ5. αυτῖναὶ, ἴθ Πα τηϊάϑὺ οὗ 
1 81} μα υεδοῃεβὰ 11{6᾿5 επα. 

Αραΐῃ, δέγευ οὐμεὺ γϑυηδυῖϑ ἔπ υ ἀθβουῖθα ἐΠ6 τηδη- 
ΠΟΙ οὗ Ηἰ5 116, ἴῃ ἐπ ἔ]ονηρ' ἤθυτηβ : “Ὁ Βαῦ ψῃθυθδϑ 
Βε ἀεραγίβα ἔτοσα ὑπ οδποη [οὗ ἐγα }], ἀπα Π85 τυγπϑα 
δδῖ4 6 ἴο βρυτίοιβ δπα Ῥαβίδγα ἀοοί πη 65, γγ6 816 ὉΠ6ΘΥ 
ὯῸ ΟὈ σαὐΐοη ἰο Ἰυᾶσα ὑπ6 δοίίοπβ οὗ πη ὑπαὶ ἰβ 
νυ ποὰΐ, ποὺ ανθη θεοδυβα, ἐπουρῊ Πα νγὰβ ἐΟυσ ΟΥ]Ὺ 
ῬΟΟΙ͂ 8η4 ρΡ6ηηῖ]655, ποίου Πανίηρ' γεοοϊνϑα ἃ Ἰἰνε]ῖ- 
Βοοά ἔτοτῃ ἢΐ5 ἔα μουβ ποὺ Πανίηρ σοὺ 10 ἔτότη ἃ ἐγδάθ 
ΟΥ̓́ΔΠΥ Οοουρδίίοπ, ἢ6 ἢᾶ5 ΠΟῪ ΟΟΙη6 ἴο Ῥοββ5688 
Δυπαάδηΐ; γοα ἢ, δ5 ἃ γϑϑαϊὺ οὗ ᾿αν]θθ5 ἀθεαβ δπᾶ 
5δου]ερίουβ ρα παουῖηρδ δηα οχίου θη Ἔχϑδοϊθα ἔγοσα 
ἴῃς Ὀγείθγεη ὈΥ ὑπγθαῖβ ; ἴον μῈ ἀδρυῖνεβ πε ᾿π]υγθα 
οἵ ἐπεὶν τἱρῆϊϑ, δπα Ῥγουηΐβθβ ἕο 6 ΙΡ ὑπ δπι ἔῸ τη ΘΥ, 
γεὺ Ῥγθδκϑ μἷβ ψογὰ ψ ἢ {Π656 α]50, δηα ψ ἢ ἃ ἸΙρηὶ 
Βραγὺ τηᾶκθθ ἷἰς μαγνοϑὺ ουὐ οὗ ἐπε τϑδάϊπεθϑ οὗ 
Ῥδύβοηβ δηραρθᾷ ἴῃ Ἰανβυῖβ ἴο τη α]κα δὴ οὔευ, ἔου ὑπ6 
58 Κα οὗ Ὀεΐπρ' τἱὰ οὗ ὑμοβε ὑπαῦ ἐγσοιθ]α ἔμ οιὰ ; ββείηρ' 
ὑπαῦ 6 οοῃϑίαθυβ ὑπαὶ σοα]ηθθθ 15. ἃ ψγὰὺ οὗ ρσαΐη. 
Νεῖῖμον [40 ψὰ Ἰυᾶρσα Πίτη] θθοδιβα Πα βϑὺβ ἢΐβ τηϊπα 
οη. Πίσῃ ἐπίηρϑ δηα ἰ5 πε ἀρ, οἸοι ἴπρ' Πἰγη861} τ τ ἢ 
ὙΟΥΟΪΥ ΠΟΠΟΙΙΒ ἃ Πα νυ] ϑῃΐηρ' ἴο 6 8116 ἀκμοσπαγίιδ 1 
ταῖμοῦ ἔμδη Ὀΐϑῃορ, δηά βἰσαὺβ ἴῃ ὑΠ6 τηδυϊςοῦ- Ὁ] 665,3 
τοδαϊηρ δπα αἰοϊαϊπρ' οὐ ϊουβ δ5 ἢ6 ψγ8}Κ8 ἰπ ρυ]ῖο, 
856 αὐξεπαβα Ὀγ ἃ θοάγριατα, βοηα ρυθοθαϊηρ', ΒΟ 8 
ξο]ονίηρ, ἀπ ἐμαὺ ἔοο ἴῃ πυταροῦβ : τ ἐπ6 τϑϑαὶῦ 

2 ΟἹ Ῥειποβίμεποβθ, Κατὰ Μειδίου, 1ὅ8 : τρεῖς ἀκολούθους ἢ 
τέτταρας αὐτὸς ἔχων διὰ τῆς ἀγορᾶς σοβεῖ, 
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ἘΌΒΕΒΙΟΒ 

}] -“ 4 .Ὶ » ᾽ “ } Ἁ ς καὶ μισεῖσθαι διὰ τὸν ὄγκον αὐτοῦ καὶ τὴν ὑπερ- 
“ ΄ “- 

ηφανίαν τῆς καρδίας": οὔτε τὴν ἐν ταῖς ἐκκλησια- 
- ’ὔ , Δ “ 

στικαῖς συνόδοις τερατείαν, ἣν μηχανᾶται, δοξο- 
“ " “-“ " “ 

κοπῶν καὶ φαντασιοκοπῶν καὶ τὰς τῶν ἀκεραιο- 
᾿κ Ἁ “- ’ ᾽ ’ “- » 

τέρων ψυχὰς τοῖς τοιούτοις ἐκπλήττων, βῆμα μὲν 

καὶ θρόνον ὑψηλὸν ἑαυτῷ κατασκευασάμενος, οὐχ 
ὡς Χριστοῦ μαθητής, σήκρητόν τε, ὥσπερ οἱ τοῦ 
κόσμου ἄρχοντες, ἔχων τε καὶ ὀνομάζων, παίων 
τε τῇ χειρὶ τὸν μηρὸν καὶ τὸ βῆμα ἀράττων τοῖς 
ποσὶν καὶ τοῖς μὴ ἐπαινοῦσιν μηδὲ ὥσπερ ἐν τοῖς 
θεάτροις κατασείουσιν ταῖς ὀθόναις μηδ᾽ ἐκβοῶσίν 
τε καὶ ἀναπηδῶσιν κατὰ τὰ αὐτὰ τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν 
στασιώταις, ἀνδράσιν τε καὶ γυναίοις, ἀκόσμως 
οὕτως ἀκροωμένοις, τοῖς δ᾽ οὖν ὡς ἐν οἴκῳ θεοῦ 
σεμνοπρεπῶς καὶ εὐτάκτως ἀκούουσιν ἐπιτιμῶν 

δ᾿ ὃ ᾿] » Ἁ 3 ’ ᾿ “-- ’ καὶ ἐνυβρίζων καὶ εἰς τοὺς ἀπελθόντας ἐκ τοῦ βίου 
τούτου παροινῶν ἐξηγητὰς τοῦ λόγου φορτικῶς 
5 “-“ “- " -“ " ε “ ἐν τῷ κοινῷ καὶ μεγαλορημονῶν περὶ ἑαυτοῦ, 

" ᾽ ΨΦ 5 ᾿Ὶ Ἁ " , καθάπερ οὐκ ἐπίσκοπος ἀλλὰ σοφιστὴς καὶ γόης" 
“-“ 3 - ψαλμοὺς δὲ τοὺς μὲν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν 

Χριστὸν παύσας ὡς δὴ νεωτέρους καὶ νεωτέρων 
ἀνδρῶν συγγράμματα, εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐν μέσῃ τῇ 
ἐκκλησίᾳ τῇ μεγάλῃ τοῦ πάσχα ἡμέρᾳ ψαλμῳδεῖν 
γυναῖκας παρασκευάζων, ὧν καὶ ἀκούσας ἄν τιον 

φρίξειεν" οἷα καὶ τοὺς θωπεύοντας αὐτὸν ἐπισκόπους 
“- “-“᾿ ’ 

τῶν ὁμόρων ἀγρῶν τε καὶ πόλεων καὶ πρεσβυτέ- 
ρους ἐν ταῖς πρὸς τὸν λαὸν ὁμιλίαις καθίησιν δια- 
λέγεσθαι: τὸν μὲν γὰρ υἱὸν τοῦ θεοῦ οὐ βούλεται 
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ἘΘΟΙΕΘΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΘΤΟΒΎ, 11. χχχ. 8-11 

ἐδαῦ {πὸ Κα ἢ 5 ΠῚ ἐπουρηὺ οὗἩ ἀπᾷ μαϊβᾶ Ὀβοδυβα οὗ 
Πΐ5 οοποεῖδ ἀπά ἐῃθ ονουνεθηΐηρ ρυΐάθ οὗ 18. μϑαγῦ. 

Νοῦν [ἅο γε 7π66] {πε ἀπδοίζουυ ἴῃ ΘΠ το. ΘΒ Ὁ ]165 
ἐπαῦ πα ἀδνίβεβ, οουγυϊηρ ρορυϊαυ τ δπα Ροβίηρ' ἴῸΣ 
ΔΡΡεδύδποθ᾽ 586, δῃηᾷ ἔδιι8 δϑιοπίβῃϊηρ' ἐΠ6 τοΐϊηαβ οὗ 
ἐπα βἰτωρ ον ἔο1κ, ψὶῦ τπα ὑγίθαπαὶ ἀπά Ἰοῦογ ἐῃγοπα 
ἐπαῦ δ ργβραγϑᾶ ἴον Βἰτηβοὶῇ, ποὺ θεβειπρ' ἃ αἰβοῖρὶα 
οὔ Ομ τῖβὶ, δπᾶ με δοογοίμηι" ὑγμῖοἢ, ἴῃ ἱταϊταϊίοη οὗ 
ἐπα τυ ]ουβ οὗ πΠ6 ψου]ᾶ, ἢ6 μᾶβ ἀπά 80 βίυ]εβ. ΑἾβο, 
6 ϑιηΐϊξεβ ἢἰβ Βαπᾶ οὐ ἢῖβ ἐπίρῃ δηᾶ βἔδιηρβ {ῃ8 
ἐσῖθαπα] τυ τ 5 ἔθοὺ ἢ δηα ὑποβα ψΠῃῸ 40 ποῦ ἀρρδυὰ 
ΟΥὁἩ σαν ἐποῖν Βαπαουοῃίεῖβ, δ5 ἴῃ ἃ ὑμποαῖτα, οὐ 5ϑῃουῦ 

ουἷ ἀπ ᾿υτὴρ ὑρ ἰπ {Π6 βϑγη6 ΨὙΑΥ 85 4ο ὅΠ6 τυθῃ δηᾶ 
ψτείϊομεα ποσπθη ΠῸ δα ἢΐβ5 ραγεϊσδηβ πα ΠΘδυΚ α 
ἴῃ ἐΠ15 ἀἰβογουῖγυ ἐαβϑῃίοη, θαὺ ψἘῸ Ἰἰβέθῃ, 85 ἰπ αοα᾿ 
Βοῦδβα, τί οτάθυϊν ἀηᾷ Ὀδοογηΐηρ' ταν θυεηοα,---ἢ 656 
ἢ τα θυ κα5 δπᾷ ἱπϑυ]5. Απά ἐονγαῦ 8 {πε ᾿ἱπίευρυθίθυβ 
οἵ {πε ϑγογτᾷ ψῇῆο μανε ἀεραγιβα ἐπῖς 16 μ6 θθῆανθβ 
ἴπ δῃ ἰπβοϊαεπὺ δπᾶ 1Π]-Ὀγεα ἔδϑηϊοι 'π {Π 6 δου ἢ 
ΔΒΒΘΙΏΡΙΥ, ἀπ Ὀγαρδ ἀρουῦ Πἰτηβ6 1} ἂβ ὑποιρῃ ἢθ γε 6 
ποῦ ἃ Ὀίββορ Ρυΐ ἃ Ξορῃϊθὺ ἀπ ομαυ]αῖδηθ. ἀμπα 88 ἴο 
Ῥϑδίτηβ, μα ραΐ ἃ βίορ ἴο ὑποβε δα ἀγθβββα ἴο οὔῦ Τοστὰ 
6505 Ομ γῖβῦ, οα π6 στουπά ἐπαῦ ἔΠ6Ὺ ἃτα τηοάδυτ ἀπά 
ἴῃ οοτηροβί ἱοη5 οὔ τη οάθυῃ πλθη, Ραὐὺ ἢ ὑγαΐηβ οΆΘ ἢ 
ἴο 5ίηρ' Ἡγτηπϑ ἴο Πίπηβ6 1} ἴῃ ἐμ τα 4]6 οὗ [8 σμυτοῃ 
οπ {με στεαὺ δύ οὗ {ῃ6 Ῥαβοῖδ, ψμΐο που]ᾶ τοδκα 
956 5ῃυθάεν ἰο ἢδασ. ϑιοῃ αἷβοὸ ἰβ ἐπε κί πᾶ οὗ αἱἷ5- 
οοῦτβα ὑπαὶ μα ρδυγαΐίβ {Π6 Ὀΐβῃορϑ οὔτε πειρηθουσηρ' 
ΘΟΙΠΙΥΥ πα ἴονηβ, ΨηΟ ἔδνγῃη ἀροῖ Πίτη, δπᾶ ἰ{ῃ6 
ῬΓΕΒΌγίευβ 85 γγ6}1, ἴο ἀ 6] νου ἴπὶ ὑπο ῖν Βθυτηοηβ ἴο {ῃς 
Ῥεορὶβ. Ἐν ἢε ἰβ ποὺ ψ]]Πηρ ἴο δοκπον]εάρε νἱἢ 
τι5 ὑπαὺ ὑπ6 ὅοῃ οἵ (οά μδ5 οοιηβ ἄοντι ἔγοτα ἤθᾶνθῃ 

1 ΤῊΘ 8θογϑέμηι τγα5 ἔμπα ῥυϊναΐθ ομδτηθεῦ οὗ ἃ τηδρ᾽ϑίταϊθ 
οΥ 7υᾶρε. 
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Τί, 2,1 

α΄. ἘοοΙϊα5. 

ΕΌΞΕΒΙΤΙΒ 

προλαβόντες τῶν μελλόντων γραφήσεσθαι θῶμεν, 
καὶ τοῦτο οὐ λόγῳ ψιλῷ ῥηθήσεται, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν 
ἐπέμψαμεν ὑπομνημάτων δείκνυται πολλαχόθεν, 
οὐχ ἥκιστα δὲ ὅπου λέγει ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 
κἀτωθενὶῚ, οἱ δὲ εἰς αὐτὸν ψάλλοντες καὶ ἐγκωμιά- 
ζοντες ἐν τῷ λαῷ ἄγγελον τὸν ἀσεβῆ διδάσκαλον 
ἑαυτῶν ἐξ οὐρανοῦ κατεληλυθέναι λέγουσιν, καὶ 
ταῦτα οὐ κωλύει, ἀλλὰ καὶ λεγομένοις πάρεστιν ὃ 
ὑπερήφανος" τὰς δὲ συνεισάκτους αὐτοῦ γυναῖκας, Ἱ: 
ὡς ᾿Αντιοχεῖς ὀνομάζουσιν, καὶ τῶν περὶ αὐτὸν 
πρεσβυτέρων καὶ διακόνων, οἷς καὶ τοῦτο καὶ τὰ 
ἄλλα ἁμαρτήματα ἀνίατα ὄντα συγκρύπτει, συν- 
ειδὼς «αἱ ἐλέγξας, ὅπως αὐτοὺς ὑπόχρεως ἔχῃ, 
περὶ ὧν λόγοις καὶ ἔργοις ἀδικεῖ, μὴ τολμῶντας 
κατηγορεῖν τῷ καθ᾽ ἑαυτοὺς φόβῳ, ἀλλὰ καὶ 
πλουσίους ἀπέφηνεν, ἐφ᾽ ᾧ πρὸς τῶν τὰ τοιαῦτα 
ζηλούντων φιλεῦται καὶ θαυμάζεται--τί ἂν ταῦτα 
γράφοιμεν; ἐπιστάμεθα δέ, ἀγαπητοΐ, ὅτι τὸν 13 
ἐπίσκοπον καὶ τὸ ἱερατεῖον ἅπαν παράδειγμα ᾿ 
εἶναι δεῖ τῷ πλήθει πάντων καλῶν ἔργων, καὶ ἢ 
οὐδὲ ἐκεῖνο ἀγνοοῦμεν ὅσοι ὑπὸ τοῦ συνεισάγειν 
ἑαυτοῖς γυναῖκας ἐξέπεσον, οἱ δ᾽ ὑπωπτεύθησαν, ἱ 
ὥστ᾽ εἰ καὶ δοίη τις αὐτῷ τὸ μηδὲν ἀσελγὲς 
ποιεῖν, ἀλλὰ τήν γε ὑπόνοιαν τὴν ἐκ τοῦ τοιούτου ᾽ 
πράγματος φυομένην ἐχρῆν εὐλαβηθῆναι, μή τινα ᾿ 
σκανδαλίσῃ, τοὺς δὲ καὶ μιμεῖσθαι προτρέ , 
πῶς γὰρ ἂν ἐπιπλήξειεν ἢ νουθετήσειεν ἕτερον 

συγκαταβαίνειν ἐπὶ πλέον εἰς ταὐτὸν γυναικί, 
μὴ ὀλίσθῃ, φυλαττόμενον, ὡς γέγραπται, ὅστις 

1 Ῥᾳὰ] ΠοΙᾶ ἐμαὶ 96515 ΟἸγϑὲ γα ἃ ΤΠ6Γ6 τηϑη, δἰ ποιρἢ Υ 
δποἰηἰοα ἰπ ἃ 5ρθοΐδὶ ἄθρτθο ἢ ἴῃς Ηοὶγ ΟΠμοβέ, Ηδπος Ηδ " 
δα πο αἰνίπε οὐὔἱρίη ἔγοια αθονα: Ηδ νγ88 “ἧἔγοπῃ Ὀοὶονν.᾿"ἢ ᾿ 
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ἘΘΟΙΙΕΒΘΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΆΒΥ, ΥἹ]. χχχ. 11-14 

([ο ηϑοῖραΐα βοταθι ίηρ οἵ ψῃαὺ γα τα δρουΐ ἴο 
τα ; δηᾶ {Π|5 ψ1}1} ποῦ Ὀ6 τ ΓΟΙῪ ἀϑϑουίθα, θαΐ ἰ5 
Ρτονεα ἔγοτῃ τϑην ρᾶββϑαρδδ οὗ ὑπ6 ποῦῖθϑβ ὑμπαῦ γγε 56 η4, 

 δηα ποὺ ᾿εαβϑῦ θυ α Π6 5805 ὑπαῦ «6805 ΟΠ γῖβϑῦ 15 ἔΌσα 
Ῥεῖον 1); σ]]6 ὑπο γΠΟ 5ίπρ' ὑβδίτηβ ἴο Πίτη ἂμ 
αὐΐεν Ὠΐθ ῥγδῖβεβ ἴῃ ὑΠ6 οοπρυθραίοι 580 ὑπαῦ {πεῖν 
ἱτηρίοιιβ ἰθβδοῆευ ἢᾶθ οοῦῖθ ἄονγῃ δἂὴ δῆρ6ὶ ἔΌΓα 

ΟΒδάνθῃ. Απᾶ Πε 4065 ποὺ ργδνθηὺ {ῃ15, θαὺ ἰβ. ὄθνθῃ 
Ῥγεβοηῦδ θη βυθοῦ ἐπίηρθ γα βαϊα, δυγτοσδηὺ ἔθ ]Πονν 
ἐπαὺ 6 ἰβ0υ Απᾶ δβ5 ἴο {πῸ ϑιῤὶγρέγο(ιοίαο,Σ 85 τῃ6 
Δηϊοοθθ πο. 6811 ἐπθυ, ᾿ἰβθ οὐ ἂδἀπᾶ {ποβα οὗ {πῸ 
π᾿: δια ἀδδοοηβ ἴῃ Πἰβ σοτρδην, τ ἢ τ ΠΟΥὰ 
6 7οἴηβ ἴῃ οοποθα]ίηρ Ὀοΐῃ {πὶ8 ἀπ {πΠ6 οὐποὺ ἴπ- 

ΟΌΓΔΡ]6 51η5 (ὑπουρὴ Πα Κπονβ οὗ, ἀπ Πᾶβ οοηνίοἰβα, 
ἐδ ηι), ὑπαὺ Π6 τηδύ πᾶνε ὑπο ἀπάον ΟὈ] σα ὐΐοη ἴο 

Βίτη, δηα ὑπαὺ Π6Υ τᾶ ὺ ποὺ ἄδγα, ἐμπυουρἢ ἔδαν ἔου 
ἘΠϑυάβοῖνθθ, ἴο δοοιβα Ὠίτη οὗ ἢΐβ5 τηϊβϑάθυηθδπουῦτβ ἴῃ 
ψγογα πα ἀδεδα; γεὰᾶ, ῃ6 ἢδ5 ὄδνϑὴ τηδᾶβ ἔμϑιὰ υἱοῇ, 
ἴον ψ βίο οαιβα μα 5 ὑπ6 Ῥεϊονεά δῃᾶ δατυηϊγεα οὗ 
ἵποβα ψῆο αἴεοῦ βοι οοπαιπιοῦ--- ἢν 5Που]α νγα υῖτα 
οὗ {π656 ὑπίησβ ἢ Βαυΐ νὰ Κπον, Ὀαοϊονϑά, ὑπαὶ {πὸ 
ὈΙΒΠΟΡ δπὰ ἐπα ρυϊθϑίποοα ἃ8 ἃ ψ80]6 5ῃου]ὰ ΡῈ ἃ 
Ῥαύεσῃ ἕο ἐπθ Ῥβορὶθ οὗ 811] ροοά ψοῦκβ; ἂμ νε 
816 ποὺ ἱρποιαπὺ οὗὁὨ {Ππ|8: Πονῦ τῶδὴν πᾶνε [Ἀ]6 
ἐπγουρ Ρῥγοουσίηρ διδιηγοαἀμοίαα ἴῸῊΥ {πμουηβεῖνεβ, 
ὙγΠ116 οὐ 5 δ΄ ὉΠΑΘΥ ϑυβρίοϊοι ; 8580 ἐμαῦ ὄβνυβῃ 1 ἰὐ 
6 σταηϊεα ὑπαὺ ἢ8 ἀοεββ ποϊῃίπρ' ᾿ἰοθπίΐϊουβ, γεῦ Πα 
οπρηΐ αὖ Ἰδαϑὺ ἰο ριδγα ἀραϊηϑὺ {Π6 βυβρίοίοι ἐμαὶ 
ΔΥΪ5 65 ἔχου 5ΌΟἢ ἃ ργϑοίίοθ, Ἰθϑῦ 6 οᾶῦβα βουθοηα ἴο 
βίατη ]6, δηᾶ ἱπάποθ οὐπουβ 8150 ἴο ἱτηϊζαϊα ῃΐη. ἘῸΓΣ 
μουν σου] Πα ταθυϊα ποῦ ου, οὐὁἨ Ὁοιη56] Πίτη ποὺ ἴο 
σοηβουῦδ ΔΩ͂ ἔασον τ ἃ ουλδη δηα 50 ριυδτα 
δροϊηϑὺ ἃ 5110, ἃ5 Ὁ 15. συϊτίθη, βεαίηρ ὑπαῦ 6 Πδ5 

3 2,6. Βρ͵᾿ γἴϊ8] “ βἰβίεγβ. 
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Οἵ, 1 Τίμι. 8, 
10 

ΕὈΒΕΒΙΤΙΒ 

μίαν μὲν ἀπέστησεν ἤδη, δύο δὲ ἀκμαζούσας καὶ 

παν νος 

εὐπρεπεῖς τὴν ὄψιν ἔχει μεθ᾽ ἑαυτοῦ, κἂν ἀπίῃ 
που, συμπεριφέρει, καὶ ταῦτα τρυφῶν καὶ ὑπερεμ- 
πιμπλάμενος; ὧν ἕ ἕνεκα στενάζουσι μὲν καὶ ὀδύ- 
βονται πάντες καθ᾽ ἑαυτούς, οὕτω δὲ τὴν τυραννίδα 
καὶ δυναστείαν αὐτοῦ πεφόβηνται, ὥστε κατηγορεῖν 
μὴ τολμᾶν. ἀλλὰ ταῦτα μέν, ὡς προειρήκαμεν, 

ἱ 

᾿ 
εὔθυνεν ἄν τις ἄνδρα τὸ γοῦν φρόνημα καθολικὸν. 
ἔχοντα καὶ συγκαταριθμούμενον ἡμῖν, τὸν δ᾽ 
ἐξορχησάμενον τὸ “μυστήριον καὶ ἐμπομπεύσαντα͵ 
τῇ μιαρᾷ αἱρέσει τῇ ̓ Αρτεμᾶ (τί γὰρ οὐ χρὴ μόλις 
τὸν πατέρα αὐτοῦ δηλῶσαι; οὐδὲν δεῖν ἡγούμεθα 
τούτων τοὺς λογισμοὺς ἀπαιτεῖν. 

Εἶτ᾽ ἐπὶ τέλει τῆς ἐπιστολῆς ταῦτ᾽ ἐπιλέγουσιν" 
“ ἠναγκάσθημεν οὖν ἀντιτασσόμενον αὐτὸν τῷ 
εῷ καὶ μὴ εἴκοντα ἐκκηρύξαντες, ἕτερον ἀντ᾽ 

ἱ 

αὐτοῦ τῇ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ καταστῆσαι ἐπί-. 
σκοπον, θεοῦ προνοίᾳ ὡς πεπείσμεθα, τὸν τοῦ 
μακαρίου Δημητριανοῦ καὶ ἐπιφανῶς «προστάντος. 
πρὸ τούτου τῆς αὐτῆς παροικίας υἱὸν Δόμνον, 
ἅπασιν τοῖς πρέπουσιν ἐπισκόπῳ καλοῖς ΚΕΚΟΘΉΝ 

μένον, ἐδηλώσαμέν. τε ὑμῖν, ὅπως τούτῳ γράφητε 
καὶ παρὰ τούτου τὰ κοινωνικὰ δέχησθε γράμματα". 
τῷ δὲ ᾿Αρτεμᾷ οὗτος ἐπιστελλέτω καὶ οἱ τὰ 
᾿Αρτεμᾶ φρονοῦντες τούτῳ κοινωνείτωσαν.᾽" 
Τοῦ δὴ οὖν Παύλου σὺν καὶ τῇ τῆς πίστεως 1 

ὀρθοδοξίᾳ τῆς ἐπισκοπῆς ἀποπεπτωκότος, Δόμνος, 
ὡς εἴρηται, τὴν λειτουργίαν τῆς κατὰ ᾿Αντιόχειαν 
ἐκκλησίας διεδέξατο" ἀλλὰ γὰρ μηδαμῶς ἐκστῆναι 
τοῦ [Παύλου τοῦ τῆς ἐκκλησίας οἴκου θέλοντος, 

1. 8 6. 3. ΟἿ. ν. 98.1, ψ ἤδγα 6 ἰ8 οδ θᾶ Ατέδμηοη. 
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ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑῚΙ, ΗΙΒΤΟΒΎΥ, ΝΠ]. χχχ. 14-19 

Β6ηὖ 06 ΔΥΔΥ ΔΓ ΔαΎ, πα ἢδ5 ὕνγο πῃ ἢΐβ σου ρ Δ ηΥ 
ἴῃ {πΠ6 ἥονγευ οἵ γουτῃ δηα Ῥεδιΐυ, δπα ὄνθη ἰβ Πα 
ξο ΔΥΤΑΥ Δ Ποτα, ἢ6 Ὀυΐηρϑ ἐβθτὴ δυουηα τ τ Πΐπι, 
Ἰινίησ' 41} ἔῃ 6 ψνῃ 116 ἰπ ἸυχυτΥ δηα συτξεϊπρ ἢ ὙΥ̓Βοσο- 
ἔογε, ὑπουρῊ 81] στοδῃ ἀπά Ἰαπχεπὲ ἴῃ ρυϊναΐθ, 50 ἔδαγα] 

Πᾶνα ἔπε Ὀδοοιηα οὗ ἢΐβ ὑυυδηηυ ἂπᾶ ροόνεῖ, ὑπαὶ 
ΠΕ ἄδγα ποῦ δοοιιβα πη. Ὑεὺ, δ γα Πᾶνα βαϊὰ 
θεΐογθ,; οπα ταϊρηῦ 98}1] ἕο δοοοιιηὺ ἔου ἔπεβα τηαῦθαυβ 

ἃ ΤηΔὴ ΨΠῸ Πδ5 δὖ ΔὴΥ γαΐβ ἃ οδίμο]ϊο ταϊπα πα 15 
ΠυτηθοΥ δα δ᾽οπρ ἢ τι ; Ὀαΐ 5 ἴῸΓ οπα ψΒοὸ Ὀυτγ- 
Ἰεβαυθα ἐπα τηγβϑίειυ, δηᾶ βἰγυϊιθα δθουῦδ ἱπ {π6 
ΔΡΟΤαΪΠΔὉ]6 ΠΟΥ ΒΥ οἵ Ασΐομπιδβ ᾿ (Ὁ ΨὮΥ 5Που]α γα 
ποὺ Ὀυΐηρ Οὐ βαῖνε ἰο ἄθοϊασε 5. ἔδίμοτν Ὁ)---τοτα 
ΒΌΘΝ ἃ ὁη6 νγε ἐμίηκ ὑμαῦ νγα δύα ὑπ δὺ πὸ ΟὈ] ρα ὐοη 
ἴο ἀδιηδπά ἃ γεοκοπίηρ' ἔθου ἔΠ656 ἐπίηρβ.ἢ 

ΤΉδη δ πε οἷοβα οὔ ἐπε Ἰδύξευ ἔμον δαα 885 ἔ]ΠονΒ : 
8 ψεγα οοιηρο]]οα ἐμογεΐοσα, ἃ 6 ορροββᾶ Βίτη- 
561} ἰο αοἀ πὰ τεξυβεα ἴο γί θ]ά, ἴο ἜἽχοοτησηπηΐοαΐα 
Βῖτη, δηα δρροϊηῦ δπούμου Ὀίβθορ ἰπ 5 βύθβδα ἔου ὑΠ6 
Οδύμο]ῖς Ομυτοῃ [οΠοοβίηρ] Ὀ. ὑΠ6 ργονίάεποα οἵ ὅσα, 
85 ὙἍ76 ἃΥ6 ρευβυδάβα, Πουάηιβ ἐπα βοὴ οὗ ἔπε Ὀ]οββεα 
ει γίαη, ψγ0 ἔοιτα θυ γε ἀθα τ αἰδυϊπούοη 
ΟΥΕΥ ἐπα βᾶτὴβ δουωμηιηἶΥ ; ΠΕ ἰ5 Δἀουπϑα νὴ ἢ 41] 
ἴῃ ποῦ]ς αυδὶδῖθϑ βαϊξαθ]α ἔου ἃ Ὀίβμορ, δπᾶ να 
πού [{Π18 Πῖβ ἀρροϊηέγηθπὶ)] απο γοὺ ὑπαὺ γ6 ΠΊΔΥ 
γα ἴο Πίτη, δα ἔγοτη Πίτη στθοεῖνα Ἰο ζει οἵ οοτὰ- 
τηυηΐοη, Βαΐ Ἰοὺ {15 ἔθ! ]ονν σῖτα ἴο Ατὐύεμηαβ, ἀπὰ 
Ἰοὺ ὑμοβα ψῆὸ 546. στ Ατέουηδθ ΠΟ] οοτηταπηΐοη 
νυ 1 Πίτα." 
θη Ῥϑαὰ], ἔπθη, μαᾷ ἔ4]]16η ἔγοσα ἐπε αρἰβοοραΐθ 

85 Ὑ0Ὲ]}} 85 ἔγτοτγη Πἰβ οὐ ποάοχυ ἴῃ ἐπε ἔαϊθἢ, Πουαπιι8, 
85 μὰ5 Ὀ6θη βαϊά, βυοοθθάβα ἴο {π6 ταϊηίβινυ οὗ ἐῃς 
ΟΠυγο δὲ Απίϊοοῃ. Βυῦ 88 Ῥδὺ] γϑΐιβεα οῃ ΔΠΥ͂ 
δοοοπηῦ ἴο σῖνα ὉΡ ροββϑϑϑίοῃ οὗ ὑπ6 ομυγοῃ- υ!]αΐηρ, 
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ἘΌΒΕΒΙΤΙΒ 

βασιλεὺς ἐντευχθεὶς Αὐρηλιανὸς αἰσιώτατα περὶ 
τοῦ πρακτέου διείληφεν, τούτοις νεῖμαι προσ- 
τάττων τὸν οἶκον, οἷς ἂν οἱ κατὰ τὴν Ἰταλίαν 
καὶ τὴν Ῥωμαίων πόλιν ἐ ἐπίσκοποι τοῦ δόγματος 
ἐπιστέλλοιεν. οὕτω δῆτα ὁ προδηλωθεὶς ἀνὴρ 
μετὰ τῆς ἐσχάτης αἰσχύνης ὑπὸ τῆς κοσμικῆς 
ἀρχῆς ἐξελαύνεται. τῆς ἐκκλησίας. 
Τοιοῦτος μέν γέ τις “ἦν τὸ τηνικάδε περὶ ἡμᾶς 

ὁ Αὐρηλιανός, “προϊούσης δ᾽ αὐτῷ τῆς ἀρχῆς 
ἀλλοῖόν τι περὶ ἡμῶν φρονήσας, ἤδη τισὶν βουλαῖς, 
ὡς ἂν διωγμὸν καθ᾽ ἡμῶν ἐγείρειεν, ,ἀνεκινεῖτο, 
πολύς τε ἦν ὁ παρὰ πᾶσιν περὶ τούτου λόγος" 
μέλλοντα δὲ ἤδη καὶ σχεδὸν εἰπεῖν τοῖς καθ᾽ ἡμῶν 
γράμμασιν. ὑποσημειούμενον θεία μέτεισιν δίκη, 
μόνον οὐχὶ ἐξ ἀγκώνων τῆς ἐγχειρήσεως αὐτὸν 
ἀποδεσμοῦσα λαμπρῶς τε τοῖς πᾶσιν ,συνορᾶν 
παριστῶσα ὡς οὔποτε γένοιτ᾽ ἂν ῥᾳστώνη τοῖς 
τοῦ βίου ἄρχουσιν κατὰ τῶν τοῦ Χριστοῦ ἐκ- 
κλησιῶν, μὴ οὐχὶ τῆς ὑπερμάχου χειρὸς θείᾳ καὶ 
οὐρανίῳ κρίσει παιδείας ἕνεκα καὶ ἐπιστροφῆς, 
καθ᾽ οὕς ἂν αὐτὴ δοκιμάζοι καιρούς, τοῦτ᾽ ἐπι- 
τελεῖσθαι συγχωρούσης. ἔτεσι γοῦν ἕξ κρατήσαντα 
τὸν Αὐρηλιανὸν διαδέχεται Πρόβος, καὶ τοῦτον 
δέ που τοῖς ἴσοις ἐπικατασχόντα Κᾶρος ἅμα 
παισὶν ἹΚαρίνῳ καὶ Νουμεριανῷ, πάλιν τ᾽ αὖ κ 
τούτων οὐδ᾽ ὅλοις τρισὶν ἐνιαυτοῖς διαγενομένων, 
μέτεισιν τὰ τῆς ἡγεμονίας Διοκλητιανὸν καὶ τοὺς 
μετ᾽ αὐτὸν εἰσποιηθέντας, ἐφ᾽ ὧν ὁ καθ᾽ ἡμᾶς 

1 τοῦ δόγματος, ὁ.6. ἴῃ6 ΟἸ τ δἐϊαπ τοὶρίοπ : ῬτοΡ ον ἃ 
ἐγαηϑιίοη οὗ {π6 δοίδὶ νου πϑεα ὈγῪ Αὐγεϊΐδη, 
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ἘΟΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΥἹΙ. χχχ. 19.929 
πὸ διαρουου Αὐτγο]δη, οα Ὀαδΐπρ' ρου οπϑα, σαν 8δῃ 
ΘΧ γον 15ὺ ἀδοἰδίοη ταραγαϊηρ [Π6 τηδίζοι, ογάϑυ- 
ἴπρ {πΠ6 δβϑίρῃημιθηῦ οὗ ὑπθ6 ῬυϊΠ]αΐηρ ἴο ἔποβα συ τἢ 
Ποῖ πα Ὀίϑπορϑβ οἵ ἐπε ἀοούγίπο ' ἴῃ 1]γ πα ουηα 
5Ποι]α οοτηγαπηΐοαΐα ἴῃ τυ της. ΤΉα5, ἔῃ θη, νγὰβ ἐπα 
ἃἰουθβαϊα ταδη ἀσίνθη Ὁ ὑπ αὐτπηοϑβὺ ἱπαϊσιῖτν ἔγουα 
Ἐῃς σμυτοι ὈΥ {πα σα]οὺ οὗ ἐῃ15 ψου]Ἱά. 

Βθοἢ ἱπαθοθα νγὰϑ {πε αἰθροβι οι οὐ Αὐγο]δη ἰο- 
γγαγ 5 τι αὖ ὑπαὺ {ἴπη6. Βαΐ ἃ5 Πΐβ τεῖρῃ δἀνδποθά, μ6 
ΘΠδηροα Πῖ8β τηϊηα τ τεραγα ἴο τι5, ἃπΠα νγᾶϑ ΠΟῪ 
Ῥείηρ' τηονϑα ὈΥ οογίαϊη σοι η56]5 ἴο 511 ΠΡ Ρουβθοια οι 
ἀϑαϊηθὺ π5; 8Πα ποτα νγὰ8 συϑαὺ [δ] ἀθουΐ 15. οἡ 
8}} 5'46ε5. Βυΐ ἃ5 ἢ νγἂὰβ }ϑὺ οπ ἐπε ροϊηὺ οἵ 50 ἀοίπρ' 
δηα νγὰβ ρυϊεϊηρ,, ὁΠ6 τηϊσηῦ αἰτηοϑὺ 580, 5 βίριιαΐισα 
ἕο {π6Ὸ ἄβθογθεβ ἀραϊπϑὺ τι5, ἐπ6 αἰνίηα «πϑιῖοςα νἱϑι τα 
Πίτα, πᾶ ρἰπίοπθα ἢΐβ δύτηβ, 50 ἴο βρϑᾶῖ, ἴο ργδνθηῦ 
5 υπαογίαϊκίηρ. ΤΉ 10 νγὰθ οἰ θαυ 5πονῃ ἔου 8]]} 
ἴο 566 ἐπμαὺ ὑπ6 συ]οὺβ οὗ ἐπ|5 σου] σγου]α πονοὺ βπα 
ἴῦ Θαϑὺ ἴο ριοοθθᾶ ἀραϊπϑὺ {πΠ6 ομυτομο5. οἵ ΟΒυϑῦ, 
τη1655 ἴῃ6 παπᾶ νη ΐϊοῇ ΟΠ ΡΙΟΠ5 τι5 σγαυα ἕο ρϑυταῖῦ 
ἘΠῖ5 ἴο θ6 ἄοπμε, 85 ἃ ἀϊνίπε ἃπα ἤθανθην ᾿παρσετηθηΐ 
ἕο ομαβίθῃ δπα τυ τ15, αὖ νυν αύϑοθυθυ ὑἰπὴ65 Ὁ 5ῃου]ᾶ 
ἄρρτονθ. Αὖὐ 811] ενεηΐβ, θη Αὐτο]δη Πδα τεϊριιθα 
ἴον βἷὶχ γϑδυβ," ΠῈ νγᾶβ Βῃοοθθαθά ὃν Ριόθυβ. Ηδ Πε]ὰ 
ἔπε σονευῃταθηῦ ἔου βου θι ΐηρ Π|κ6 Π 6 βαυηθ πυτηροΥ οὗ 
γοδγ5,} δΔηα Οδτι5 Ἰ 5 50 η5 Οδυῖπαβ πα Νυτηδυΐα- 
πὰ βϑυοοοοαοα Πΐτῃ ; δηα θη ὑπαυ ἰπ ὑμαῖν ἔασι Πδα 
ΤΟΙ δίηθα ἴῃ οἵδος ἴον ποὺ ἔῆγθα επεϊγα γϑᾶῦβ, Πα 
σονογητηθηΐ ἀδνοϊνϑα οἡ Π)]οοἸοὐΐδη ὁ πα οα ἔΠοβ6 0 
γαῖα Ὀγουρηῦ ἴῃ αἴεν ἴῃ ; ἃπα ὑπᾶϑὺ ὑπ 6 πὶ νγ88 

2. α.Ὁ. 970-275. 
8.Δ.Ὁ. 976-282, ἔνγγο διηρεσοῖβ, Τοϊξιβ δπα ΕἸου  πιι8, 

σοπηΐϊηρ' Ὀεΐνγεοπ Αὐτοὶ] ίαη πα Ῥγοθιι5 ἢ 5μου Γεὶρ 8. 
4 ..}. 284. 
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σοῦ 14,161. 

Μαῦῦ. 10,1, 
οἴο, 

1 Τίιη, 6, 20 

ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

“- .Ὶ ᾿] ε 3 . ΠΕ, »-“» .] 

συντελεῖται διωγμὸς καὶ ἡ κατ᾽ αὐτὸν τῶν ἐκ 
κλησιῶν καθαίρεσις. 

3 Ἁ ᾿Ὶ “ ’ ’ Α » Αλλὰ γὰρ μικρῷ τούτου πρότερον τὸν ἐπ 
“Ῥώμης ἐπίσκοπον Διονύσιον ἔτεσιν ἐννέα δὲ 
ελθόντα τὴν λειτουργίαν διαδέχεται Φῆλιξ. 

3 ’ " « " , ΄ [ ΧΧΧΙ. Ἔν τούτῳ καὶ ὃ μανεὶς τὰς φρένα. 
ἐπώνυμός τε τῆς δαιμονώσης αἱρέσεως τὴν τὸ 

“ Ἁ , “- 

λογισμοῦ παρατροπὴν καθωπλίζετο, τοῦ δαίμονος 
αὐτοῦ δὴ τοῦ θεομάχου σατανᾶ, ἐπὶ λύμῃ πολλῶ 

᾿ Ν ’ ,ὔ “-“ "»"" τὸν ἄνδρα προβεβλημένου. βάρβαρος δῆτα τὸ 
βίον αὐτῷ λόγῳ καὶ τρόπῳ τήν τε φύσιν δαιμονικό 
τις ὧν καὶ μανιώδης, ἀκόλουθα τούτοις ἐγχειρῶν, 
Χριστὸν αὑτὸν μορφάζεσθαι ἐπειρᾶτο, τοτὲ 
τὸν παράκλητον καὶ αὐτὸ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
αὐτὸς ἑαυτὸν ἀνακηρύττων καὶ τυφούμενός γε 
ἐπὶ τῇ μανίᾳ, τοτὲ δέ, οἷα Χριστός, μαθητὰς δώ- 
δεκα κοινωνοὺς τῆς καινοτομίας αἱρούμενος" δόγ' 
ματά γε μὴν ψευδῆ καὶ ἄθεα ἐκ μυρίων τῶι 
πρόπαλαι ἀπεσβηκότων ἀθέων αἱρέσεων συμ- 
πεφορημένα καττύσας, ἐκ τῆς Περσῶν ἐπὶ τὴν 
καθ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένην ὥσπερ τινὰ θανατηφόρον 
»ν" ᾽ ἐ Σὰ, τ Ἁ μ ,ὔ ΦΥ 

ἰὸν ἐξωμόρξατο, ἀφ᾽ οὗ δὴ τὸ Μανιχαίων δυσσεβὲς 
ὄνομα τοῖς πολλοῖς εἰς ἔτι νῦν ἐπιπολάζει. τοιαύττ 
μὲν οὖν ἡ καὶ τῆσδε τῆς ψευδωνύμου γνώσεως ὑπ' 
θεσις, κατὰ τοὺς δεδηλωμένους ὑποφυείσης χρόνους. 
ΧΧΧΙΙ. Καθ᾿ οὗς Φήλικα τῆς Ῥωμαίων τρῷ 

στάντα ἐκκλησίας ἔτεσιν πέντε Εὐτυχιανὸς δια- 
δέχεται: οὐδ᾽ ὅλοις δὲ μησὶν οὗτος δέκα δια 
μενος, Γαΐῳ τῷ καθ᾽ ἡμᾶς καταλείπει τὸν κλῆ 
καὶ τούτου δὲ ἀμφὶ τὰ πεντεκαίδεκα ἔτη πρ 

ΊΣ. 

“τ 

θὀῆρον β' πα Πανὶ ν θεύνθθη Μάνης (Μη!) ἀπ μανεὶς, ΑἸ ΕΠοιβ' 
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ς ἘΕΟΟΙΒ5. ΗΙΒΤΟΒΥ, ΝΠ]. χχχ. 22-- χχχιι 1 

᾿ΔΟΘΟΙΩΡ 5Π6α {πΠ6 Ῥευβεουϊίοπ οὗ οὐν ἀδὺ δηᾷ {ῃ6 
᾿ἀεοίτγαοίίοι οὗ {πΠ6 ΘΠ σο 65 ἐποσείπ. 
 Βαυΐ ἃ 5δουῦ ἐπι Ὀεΐογε {πϊ5, ΒΕ ΙΧ ϑασοθεάςδα ἴῃ 
{πε τηϊηϊσίγυ Ποηγβίαβ, Ὀίβμορ οὗ βοπιθ, ψμο δα 
φογηρ] οἰ θα πη γ 6818. 

ΧΧΧΙ. Αὐ ὑπαὺ ἐἴτηθ 4͵50 πε τηδάτγηδῃη, παιηδα δου 
Ἠΐβ ἀθν]]-ροβθοββθα ἤουοϑυ, νγὰβ ἐδ κίηρ' 8 ἢΐβ ΔΥΤΩΟΙΣ 
τηδηΐα] ἀο] ϑίοη ; ἴου ὑπ ἀθνὶ], ὑμαὺ 15 ϑαΐδη ῃἰσηβο , 
πε δάνουβαγν οἵ αοά, Πδὰ ρυὺ {π6 τπδὴ ἔογνγαγᾷ ῸΥ 
ῃς ἀεβιγαοιίίοη οὗ τῆᾶῆγ. Ηΐβ νευῦ 5ρθθοὴ μπᾶ 
ΤΠ ΠΟΥ ὈΥΟΟ] αἰ μηδ α Πΐτη ἃ Ῥδυθαγίδη ἴῃ τοᾶδ οὗ Ἰ1ξε, 
ἃ Πα, Ὀεΐπρ ὈΥ παΐαγα ον} 5} ἀπα ἴπθαπθ, μα ϑυϊ θα 
Ἠὶβ οπάθανουνβ ἐπογεῖο ἂπα αἰξειηρίθα ἕο ροβα ἃ5 
ΟἸγϑδὲ : δὖ ὁπ ἐΐϊπιθ σίνίηρ οὐὐ ὑπᾶῦ ἢ6 νγὰβ ὑπ6 
Ῥαγδοϊεῖθ δπᾶ ὑπθ Ηοὶν ϑρίτιυ Ηἰπιβ6], οοποοίτοα 
ἔοο] ἐμαὶ 6 νγαβ8, 85 Ψ086}} δ5 τηδᾶ ; αὖ δηούμου {ϊτηθ 
ΘΠοοβίηρ,, ἃ5. ΟΠ γῖϑὲ αἸ4, ὕνγεϊνα αἰβοῖρ]θθ. δ5 δϑϑοοίαθθϑ 
ἴπ ἢ που- Δ ηρ]6α ϑγϑίθμη. [Ι͂ἢ δπουῦ, ἢ ϑυϊομθα 
τοροίθου ἔδ]586 ἃπα σοα]θθθ ἀοοίχίμοβ ὑπαὺ 6 δὰ 
οΟἸἸοοίοα ἔγοσα ἐῃθ οοπηὐ]θθ5, Ἰοηρ-οχυϊηοῦ, σοα]θ58 
Πεογαϑίθβ, δηᾶ ἱηξεοϊεα οὐσ οιηρίσα ἱν, 85 1 σγετα, ἃ 
ἀεδα!γ ροΐβοη ἐμαῦ οᾶπια ἔγοσα {πὸ Ἰαπα οὔ ἐπ 6 Ῥευβίδπο; 
ἃπα ἤοτη Πίτη ἴῃς ργοΐδπθ πᾶτηθ οἵ Μαπίομδθδῃ ἰ5 
5111] ΘΟΥΩΤΠΟΉΪΥ ΟἿ ΓΘ 5 1105 ἴο ἐῃϊ5 ἄδυ. ϑποῆ, ἔμ θη, 
γγὰ5 {πε ουπαάδίίοη οα ψῃΐο ἢ τεϑίθα ἐπὶ5 Κηον]εᾶσα 
γΥΠΙΟἢ 15. ξΆ]56]ν 50 οδ]]6α, ψῃῖοἢ βρυδᾶπρ ἃΡ δὖ ἐπα 
Εἴτηθ γε ἢᾶνα τπθηὐοηθά. 
Ο ΧΧΧΙ͂Ι Αὖὐ ὑπαὺῦ {της ΕεἸῖχ, ψΠο Πδα ργαϑί θα νοῦ 
ἔπε ομυσο οὗ {η6 Βογηδηβ ἔου ἔνε γεδῖβ, νγᾶβ 51Ὸ- 

εἀδα Ὀγ Εμαϊγομίδηνβ. ΤῊϊ5 ρϑύβοι 4 ποῦ βυσνίνα 
Γ δυο ἔθη δηζίγα τηοπΐῃϑ; Πα Ἰο ἐπα οἵϊος ἴο 

(ἀαἴτι5 οὐ οΘοηζουαροσᾶσυ. Απα ἤδη Π6 Πδα ργεβϑίαθα 

ἴθ ψτογᾶβ Πανθ πὸ οἰγτηο]ορ σα] τοϊαϊίοπ ἴο βαοῇ Οἰμασ, 18 
οἰδηΐ ἴο σῖνα Επιβεθῖι8 οοσαβίοη ἴῸΣ ρα πηίηρ,. 
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ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

,ὔ - ,ὔ ΄ «ΔΑ 

στάντος, Μαρκελλῖνος κατέστη διάδοχος, ὃν καὶ 
αὐτὸν ὁ διωγμὸς κατείληφεν. ; 
Κατὰ τούσδε τῆς ᾿Αντιοχέων ἐπισκοπῖς μετ 
32 ς ὔ ,, «Δ ᾿Σ ὍΣ “ ,ὕ Ὡ Δόμνον ἡγήσατο Τίμαιος, ὃν ὁ καθ᾽ ἡμᾶς διεδέξα 

Κύριλλος: καθ᾽ ὃν Δωρόθεον, πρεσβείου τοῦ κατὰ 
᾿Αντιόγειαν ἠξιωμένον, λόγιον ἄνδρα ἔγνωμεν. 

, χ ᾽ Ἴς: (ἃ " , δ χω ρ ͵ ᾿Ὶ “- 
ἱιλόκαλος δ᾽ οὗτος περὶ τὰ θεῖα γεγονώς, καὶ 

[. ,ὔ . ΄ Ρ Ἁ ς ᾿Α Σ " Ε] - ΤῊ ἷ 
Ἑβραίων ἐπεμελήθη γλώττης, ὡς καὶ αὐταῖς ταῖς 

« ἢ “-“ τ Ἵἢ ᾿ ΤῊΣ : , 

Ἑβραϊκαῖς γραφαῖς ἐπιστημόνως ἐντυγχάνειν. ΠΡΟ Ἄβας ΣΠΉΡΟΣΕΝ ὉΥ̓ΧΟΒΕΟ 
δ᾽ οὗτος τῶν μάλιστα ἐλευθερίων προπαιδείας τε 

“ ΤΥΘΙΚ ς 2 » ᾿" ΄ ᾿ τῆς καθ᾽ Ἕλληνας οὐκ ἄμοιρος, τὴν φύσιν δὲ 
» ΕἸ “ - .} 3 Ἔχ δὲ , ᾿ ἄλλως εὐνοῦχος, οὕτω πεφυκὼς ἐξ αὐτῆς γενέσεως, 
« " , ᾿Ὶ “ ἢ ,ὔ Ἂν ὡς καὶ βασιλέα διὰ τοῦτο, οἷόν τι παράδοξο 
αὐτὸν οἰκειώσασθαι καὶ τιμῆσαί γε ἐπιτροπῇ τῆς 
κατὰ Τύρον ἁλουργοῦ βαφῆς. τούτου μετρίω 
τὰς γραφὰς ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας διηγουμένου κατ’ 
ηκούσαμεν. 
Μετὰ δὲ Κύριλλον Τύραννος τῆς ᾿Αντιοχέ 

παροικίας τὴν ἐπισκοπὴν διεδέξατο, καθ᾽ 
ἤκμασεν ἡ τῶν ἐκκλησιῶν πολιορκία. 

'Γῆς δ᾽ ἐν Λαοδικείᾳ παροικίας ἡγήσατο μ 
, 3 ,ὔ 3 Α “-“ 3 ,ὔ ε 

Σωκράτην Εὐσέβιος, ἀπὸ τῆς ᾿Αλεξανδρέων ὅρμὴ- 
θεὶς πόλεως" αἰτία δ᾽ αὐτῷ τῆς μεταναστάσεως 

ς- κα ς . ᾿ “ Φυῦν ΓΉΩ, Λε" 
ὑπῆρξεν ἡ κατὰ τὸν Παῦλον ὑπόθεσις, δι᾿ ὃν 
Συρίας ἐπιβάς, πρὸς τῶν τῇδε περὶ τὰ θεῖα 
ἐσπουδακότων τῆς οἴκαδε πορείας εἴργεται, ἐπ- 
ἐραστόν τι θεοσεβείας χρῆμα τῶν καθ᾽ ἡμᾶς γ 
ενος, ὡς καὶ ἀπὸ τῶν προπαρατεθεισῶν Διονυσ. 

μ “-“ “-  , ᾿ 3 ρ , ᾽ “ 

φωνῶν διαγνῶναι ῥάδιον. ᾿Ανατόλιος αὐτῷ ὃ 
δοχος, ἀγαθός, φασίν, ἀγαθοῦ, καθίσταται, γέ 

511, 8, 94. 
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; 

᾿ ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΥἹΙ. χχχπ. 1- 

ον δρουΐ ἤέξεθη γεαγβ, Μδγοα] πηι τγὰ5 δρροϊηὐοα Πΐ5 
ΒΘΟΘΒΒΟΥ, ὑΠ6 βϑῖὴθ γΠοτὰ ὑπ ρευβθοιθοη ἢδ5 ονϑῦ- 
ἔδκθη. 

Ιῃ ἐπθ ἐΐϊπηθ οὗ ὑπεβθθ ρϑιβοῃβ, ἰῇ βϑισοθβϑίοη ἴο 
Τοιηπιιβ, Τίτηδθιιβ νγὰβ ἴῃ σἤδγρα οὗ ὑπ6 δρίβοοραῖε οὗ 
Απύϊοοῃ, ἤοσα οὐὐ σΟΠ ΘΙ ΡΟΥΑΥῪ ΟΥΤΙ ϑαοοοοαθα. 
Τουνΐηρ' Ογτ] 5 αρίβοοραῦα γα οατηδ ἕο Κπονν Πϑογοίῃ  ι5, 
ἃ Ἰεδυποϑα τηϑη, ηοῸ Ππδα Ῥ6 θη ἀδεηηθα σψουΐῃν οἵ {Π8 
Ῥιεβογίογαϊα αὖ Απίΐίοοῃ. [πὸ Ηΐβ 268] ἔου 411 ὑπαὺ ἰ5 
Ῥαδα α] ἴῃ ἀἰνίπε ἐπΐηρβ, μ6 τηδα δ 50 οδγεία] ἃ βίυαν 
οὗ [πῃ Ηδρτγον ἴοηριο ἐπαὺ Πα τϑδά ψῖτῃ ἀπαογβίδπα- 
ἴπρ ἐπα οὐἱρίπαὶ ΗΘῦτανν ϑουϊρίατεβ. Απᾶ Πα νγδβ ὈΥ͂ 
ΠΟ τη 685 ππδοσπδίηϊθα τ ἐπα ταοϑὺ ΠΡ 6.8] βπ 65 
Πα Οτϑεὶς ρυϊτηδυυ δἀποαίίοῃ ; θαὺ ψ 8] μῈ νγὰβ ὈῪ 
παΐαγα ἃ σα ποἢ, Πανίηρ' ῬΘ θη 50 ἔγουη Ηΐβ νειν Ὀἰστῃ, 
80 ἐπαῦ δυθῃ ἐπ διρϑυου, δοοοιηξίπρ ὑΠῖ8 85. ἃ βουΐ 
οὗ τοΐγϑοϊθ, ἔοοῖς Πίτη ἰπἴο ἢΐ5 ἐγ’ μἀϑῃΐρ πα μοπουτεα 
Βίτη τ ἢ ἐπ 6 οἤάτρα οὐ [ΠῸ ρυτρ]ς ἀγο-νγουκβ αὖ Ἴ γΥθ. 
γε Πεοαιὰ ἢΐπη ρσίνίηρ ἃ τηθαβϑισεα δχροβίθοη οὗ {Π6 
Βουϊρίατοϑ ἴῃ ἐπα οΒυτοῃ. 

Αὔἴθον συγ], Τγγδηηιβ βαοοδααθᾷ το {πε ερίβοοραῖθ 
οὗ [Π6 σοτηυηπηῖτυ οὗ τπΠ6 Απϑοοθθηαβ, ἱπ γῆο56 ἀδΥ 
ὅπ6 αὐΐδοϊς ἀροπ {π6 ομυτο 65 νγὰβ δὖ 15 Πεῖρηῦ. 

Αἴδεν ϑοογαῖθβ δἂθ μεδᾶ οὗ {ῃθ δογηγηθη τ δἷ 
Τ,λοάϊοοα σάπια Ἐπαβθ ῖαβ, θεΐηρ' ἃ πϑίϊνα οὗ {Π6 οἰτγ οὗ 
ΑἸοχαμπαάνία. ΤῊ τϑαβοη οὗ ἢΐβ τηϊρυαύϊοη. νγὰ8 ὑΠ6 
αἰξαῖν οἵ Ῥαὺ]. ΕῸΣ σε μα Πα οοτηα ἴο ϑ' γυῖα οἢ 
θαδίποϑβ οοπηθοίθα ψ τ δὰ], μ6 νγὰϑ ργανθηϊθα ἔγοσα 
τοῦ ηηρ Ποῖαθ ΟΥ̓ ἔμῃοβα ψῃοὸ πᾶ αἰνίπε ὑπίπρϑ αὖ 
Ποατὲ. Ηδς νγγχὰᾶβ ἃ βΌΟαΪΥ δχϑιηρ]6 οὗ ρ᾽θῦν διηοηρ' ΟἿΤ 
ΘοΟΠ θα ρου ΑΥἾ 65, 85 Ὁ ν}1}} θ6 Θᾶ5Ὺ ἴο ἀΐβοονϑὺ ἔγοσα {Π68 
ἐχργθβϑίουβ οἵ Πἰοηγβίαβ ααοϊθα ἀρονα.; Απαίο]τβ 
γγὰδβ δρροϊπίεα Π5 βασοθββου, Οη6 φΟΟΑ τη8ῃ, 85 ἴΠ6Υ 
ΒΔΥ, [ΟΠ οίηρ ἃποίμοσ. Ηδ αἷβο νγὰβ ὈΥ͂ Υϑοβ δῇ 
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μὲν καὶ αὐτὸς ᾿Αλεξανδρεύς, λόγων δ᾽ ἕνεκα καὶ 
παιδείας τῆς Ἑλλήνων. φιλοσοφίας τε τὰ πρῶτα 
τῶν μάλιστα καθ᾽ ἡμᾶς δοκιμωτάτων ἀπενηνεγ- 
μένος, ἅτε ἀριθμητικῆς καὶ γεωμετρίας ἀστρο- 
νομίας τε καὶ τῆς ἄλλης, διαλεκτικῆς εἴτε φυσικῆς, 
θεωρίας ῥητορικῶν τε αὖ μαθημάτων ἐληλακὼς 
εἰς ἄκρον: ὧν ἕνεκα καὶ “τῆς ἐπ᾽ ᾿Αλεξανδρείας 
᾿Αριστοτέλους διαδοχῆς τὴν διατριβὴν λόγος ἔχει 
πρὸς τῶν τῇδε πολιτῶν συστήσασθαι αὐτὸν 
ἀξιωθῆναι. μυρίας μὲν οὖν τοῦδε καὶ ἄλλας 
ἀριστείας ἐν τῇ κατ᾽ ᾿Αλεξάνδρειαν τοῦ Πιρουχίου 
πολιορκίᾳ μνημονεύουσιν, ἅτε τῶν ἐν τέλει προ- 
νομίας ἐξαιρέτου πρὸς ἁπάντων ἠξιωμένου, δείγ- 
ματος δ᾽ ἕνεκα μόνου τοῦδε ἐπιμνησθήσομαι. τοῦ 
πυροῦ, φασίν, τοῖς πολιορκουμένοις͵ ἐπιλελοιπότος, 
ὡς ἤδη τῶν ἔξωθεν πολεμίων μᾶλλον αὐτοῖς τὸν 
λιμὸν ἀφόρητον καθεστάναι, παρὼν ὁ δηλούμενος 
οἰκονομεῖταί τι τοιοῦτον. θατέρου μέρους τῆς 
πόλεως τῷ Ῥωμαϊκῷ συμμαχοῦντος στρατῷ 
ταύτῃ τε τυγχάνοντος ἀπολιορκήτου, τὸν Εὐσέβιον 
(ἔτι γὰρ εἷναι τότε αὐτόθι πρὸ τῆς ἐπὶ Συρίαν 
μεταναστάσεως), ἐν τοῖς ἀπολιορκήτοις ὄντα μέγα 
τε κλέος καὶ διαβόητον ὄνομα μέχρι καὶ τοῦ 
Ῥωμαίων στρατηλάτου κεκτημένον, περὶ τῶν 
λιμῷ διαφθειρομένων κατὰ τὴν πολιορκίαν πέμψας 
ὁ ᾿Ανατόλιος ἐκδιδάσκει: ὃ δὲ μαθών, σωτηρίαν 
τοῖς ἀπὸ τῶν πολεμίων αὐτομόλοις παρασχεῖν ς 
ἐν μεγίστῃ χάριτι δωρεᾶς τὸν Ῥωμαίων στρατηγὸν 
αἰτεῖται, καὶ τῆς ἀξιώσεώς γε τυχὼν ἐμφανὲς τῷ 
᾿Ανατολίῳ καθίστησιν. ὃ δὲ αὐτίκα τὴν ἐπαγγελίαν 
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ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΎΥ, ΝΠ]. χχχη. 6-9 

᾿ΑἸοχαπαάγίδη, ψγῆο ἔου ἢῖ5 Ἰδαυηΐηρ', βεουϊαν δἀποδίϊοη 
8 Πα ΡΒΠΟΒΟΡΗΥ Πδᾶ αἰξαϊποα [Πς βγϑὺ ρδοθ ἀπηοηρ᾽ ΟἿΥ 
τηοβὺ 1Π]Ἰυβύγίουβ σοπ ουηρΟΥΥ65 ; ἱπαβυηιο ἢ! 85. ἴῃ 
ΑΥϊ Πτηθϊο ἀπ σεομπιθίσυ, ἱπ Δ ΓΟΠΟΙΩΥ ἃπα ΟἾΠΕΥ 
ΒΟίδθποαβ, Πα ῖΠ ον οὗ Ἰορὶο οὐ οὗ ρῃγϑίοβϑ, δπᾶ 'π ὑπ8 
αὐὶβ οἵ γῃείογίο 85. ψ6}1, ἢ6 δά γεϑοῃβα {πΠ6 ρίππϑοϊθ. 
ἴὰ 15 γεοογσαβα ἐμαῦ θδοδιβε οὗ ἔπεβε δὐϊζαϊῃπηθηΐβ ὑΠ 6 
οἰδσθηβ ἔμϑτα ἀθουηθα ᾿ΐτπη ννουτῃγ ἴο εβυβ Ὁ] 158} ὑπ 6 
50Π00] οὗ {π6 Αὐἱβιυοϊο!δη ἐγδαϊ θη αὖ ΑἸοχδπατνίδ. 
Νοῦν οουηΐ]685 οὔμοὺ οὗ ἰ5 ἀθθᾶβ οἵ ρύονγεβϑβ ἃ΄Ὲ τὸ- 
Ἰαϊεα ἀυτίηρ {πε βἷερε οἵ ἴῃς Ῥιγυομθυτα δὲ Αἰοχ- 
διηᾶτῖα, βεοίηρ ἐμαὺ ἢθ6 νγὰβ ἀβειηβα σψουΐῃν ὈΥ 8}} οὗ 
δι Ἔχ γδουϊ παΥῪ ρυϊν!]θρα διηοηρ {Π6 οἴποία]Ββ; Ὀυΐ 
85 8 ΘΧΘΙΏΡΪΕ 1 5}8}}] τηακα τηθηϊίοη οὗ ἔπε ἔο] οί ηρ' 
ὉΠ6 οηἶγ, [ὑ ἰ5 βαϊα ὑπαὺ ψῇθη ὑπ6 ψηθαὺ 116 α {π6 
Ὀεβίεσεα, 50 ἐμαὺ ΠηΡΟΥ νγὰ8 ΠΟῪ ἃ τηοτ6 ἱπο]ου8Ρ]6 
ἐδίπρ' ἔῃδη ἐπε ὶν Θηθηΐθβ τὶ τποιῦ, [Π 6 Ῥούβοι οὗ ποτα 
γ76 ἃγ6 βρεακίηρσ, θεΐηρ' ργθβθηῦ, δάοριβα {Π6 [Ο]]οννίηρ' 
ἄθνίοθ Τῆς οὐμοὺ ρατὺ οὔ {π6 οἷν νὰβ Πρῃύϊηρ' ἴπ 
ΔΙΠαποα ἢ τηΠ6 Βοιηδη δύίηγ, ἂπα ὑπ8 νγὰ8 ποῦ 
Ῥεβίεσεα. Απηλοηρ {πΠ686 Ἰδαίου νγὰθ ΕἸαβθῖαβ (ἴον Ὁ 
18 βαία ἐπαΐ ἢ νγᾶϑ 501}} ἔπϑσε δὖ ἐπμαὺῦ ἐΐϊπηθ θεΐοτε 15 
τηϊσταίίοη ἰο ϑ' γα), πὸ δᾶ ψοῃ 50 συϑαῦ ἔδτηβ ἃπα 
850 ψἀεβριοδα ἃ γχεραΐαϊίοη ὑμαὲ Ὁ γθδοῆῃθα ὑΠ6 δδΥ8 
Θνϑη οἵ {πΠ6 Βοιηδῃ σεπουαὶ. Τὸ Πΐπι Απδΐο!πβ βθηῦ, 
8Πα ἰηξονυτη θα Πΐτη δ5 ἴο ἔῃοβα ὑμπαὺ σγεύε μευ βϑῃϊηρ οὗ 
απο ἴῃ ἐπε εἷερα. ΥΒδη Πα Ἰδαγηὺ ἰὑ, Π6 δϑικϑᾶ {Π6 

Ἐοτηδη ΘΟΥΉΤ Δ ΠΟΥ ἃ5 ἃ ΨΕΙῪ ρστοαὺ ἕδανουν ἰο σγδηΐ 
Βαίειν ἴο ἀδβουΐοιβ ἤουη ἔῃ6 ΘΏΘΙΩΥ ; 8πα Πᾶνίπρ' 
οὈ αϊποα Π΄β τεαπαϑὺ δοαπαϊηνθα Απαζο]ῖαβ οὗ ὑΠπ6 ἔδοῦ. 
ΤῊς τηοτηθηὺ Απαίο]ϊυ5 τεοοϊνεα ὑπ6 Ῥυόμηῖβα, Π6 

1. Ταῦ, “ βυσοσεββίοη, 
5 ΤΠ Οτοεῖς ἀπατίεγ δὲ ΑἸοχαπατία, ἴῃ νυ  οἢ γοτα {Π6 τηοϑὲ 

Ῥοτγίαηΐ θυ] αϊηρ5, 
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δεξάμενος, βουλὴν τῶν ᾿Αλεξανδρέων συναγαγών, 
τὰ μὲν πρῶτα πάντας ἠξίου φιλικὴν δοῦναι Ῥω- 
μαίοις δεξιάν, ὡς δ᾽ ἀγριαίνοντας ἐπὶ τῷ λόγῳ 
συνεῖδεν, “᾿ ἀλλ᾽ οὐ τούτῳ γε;, ̓ φησίν, δ, ἀντιλέξειν. 
ποθ᾽ ὑμᾶς οἴομαι, εἰ τοὺς περιττοὺς καὶ ἡμῖν. 
αὐτοῖς οὐδαμῇ χρησίμους, γραΐδας καὶ νήπια καὶ 
πρεσβύτας, ἐκδοῦναι πυλῶν ἔξω βαδίζειν ὅποι κ 
βούλοιντο, συμβουλεύσαιμι. τί γὰρ δὴ τούτους 
εἰς μάτην, ὅσον οὔπω τεθνηξομένους, παρ᾽ ἑαυτοῖς 
ἔχομεν; τί δὲ τοὺς ἀναπήρους καὶ τὰ σώματα 
λελωβημένους τῷ λιμῷ κατατρύχομεν, τρέφει ιν 
δέον μόνους ἄνδρας καὶ νεανίας καὶ τὸν ἀναγκαῖον. 
πυρὸν τοῖς ἐπὶ φυλακῇ τῆς πόλεως ἐπιτηδείοις. 
ταμιεύεσθαι; τοιούτοις τισὶν λογισμοῖς πείσας 
τὸ συνέδριον, ψῆφον πρῶτος ἀναστὰς ἐκφέρει πᾶν 
τὸ τῇ στρατείᾳ μὴ ἐπιτήδειον εἴτε ἀνδρῶν εἴ 
γυναικῶν γένος ἀπολύειν τῆς πόλεως, ὅτι μηὸ 
καταμένουσιν αὐτοῖς καὶ εἰς ἄχρηστον ἐν τῇ πόλ 
διατρίβουσιν ἐλπὶς ἂν γένοιτο ,»σωτηρίας, πρὸς το 
λιμοῦ διαφθαρησομένοις. ταύτῃ δὲ τῶν λοιπῶ 
ἁπάντων τῶν ἐν τῇ βουλῇ συγκαταθεμένων μικρο 
δεῖν τοὺς πάντας τῶν πολιορκουμένων διεσώσατο, 
ἐν πρώτοις μὲν τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας, ἔ ἔπειτα δὲ 
καὶ τῶν ἄλλων τῶν κατὰ τὴν πόλιν πᾶσαν ἡλικίαν. 
διαδιδράσκειν προμηθούμενος, οὐ μόνον τῶν κατὰ 
τὴν ψῆφον δεδογμένων, τῇ δὲ τούτων͵ προφάσει 
καὶ μυρίους ἄλλους, λεληθότως γυναικείαν στολὴ 
ἀμπισχομένους νύκτωρ τε τῇ ἐκείνου φροντίδι τῶ 
πυλῶν ἐξιόντας καὶ ἐπὶ τὴν “Ῥωμαίων στρατι 
ὁρμῶντας. ἔνθα τοὺς πάντας ὑποδεχόμενος 
Εὐσέβιος πατρὸς καὶ ἰατροῦ δίκην κεκακωμένους 
ἐκ τῆς μακρᾶς πολιορκίας διὰ πάσης προνοίας καὶ 
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ἈΒΒΘΙΩΡΙ]6α ἃ οουποῖ! οὗ {π6 ΑἸοχαπατσνίδηβ, δπα αὐ ἢγϑὺ 
γοαπαβίβα 4]] ἕο εχίύεπα {πὸ τἱρηὺ παπᾶ οὗ [6 ]ΠΟυνβῃρ 
ἴο ἐῃ6 βοιπδηβ. Βυΐ ψῇθη Πα ρογοοίνοα ἐπαὺ ὑπο Ὺ 
γγΕΙῈ σούἐϊηρ' ΔΏΡΥΥ αὖ {Π6 ῬτΌροβδὶ, “Αὐ δὴν σαῖβ,᾽ 

βαϊα Π6, “1 4ο ποὺ ὑξπίπὶς γοὰ ψου]Ἱά οοπίγδαϊοὺῦ τας 1 
1 νεῦε ἴο σοῦηβ6] ὑπαὺ ὑπο86 γῆ σγεῦθ βαροσῆποιβ 
ἃ Πα ἴῃ ΠΟ γυῖβα π56 [Ὁ] ἴο τι ουσβοῖνθϑ, οἱ νγοιηθη δα 
γοιηρ' ΟΠ] τ θη ἃπαᾶ ο]α τηθη, 5ΒΠου]α 6 ρευτγηϊτεα ἴο 
ξο ουΐδίαα {Π6 σαύθϑ Εἰ Πουβοθνοὺ ἔπου ῖβῃ. ὙΥΉΥ 
66ῈΡ χὰ ἔπ 656 ρεύβοῃβ ἢ τ ἴο ΠΟ ΡῬυΡΟΒ6, βθαίηρ 

ΤΟΥ͂ ἃ16 411 θαΐ οἡ {πῸ ροϊπὺ οἵ ἀθαΐῃ "Ὁ γὴν ἀδθϑέγου 
γα ἢ ΠπηροΥ {πδ6 τηδίτηθα πα οὐἱρρ]θα ἴῃ ῬΟΟΥ, 
ὙΠ6η Μὰ 5ῃου]α σα ρροτνῦ ΟὨΪΥ τπθπ δηα γουΐῃβ, ἀπά 
Βαβραπα {π6 πθοθβϑαγυ γῃθδῦ ἔου 500} ἃ5 816 γϑαυϊγοα 
ἴο σιιατα {πὸ οἷδγ ὃ ̓ ᾿ ὙΠ βουὰθ 500} ἀὐρισηθηΐβ Π6 
Ῥευβαδαθα 6 ἈΒΘΘΥΆΌ]Υ, δηα νγὰβ {πς ἢγϑὺ ἴο τῖβα ἀπά 
δῖνε ἢϊ5 νοῖβ ὑπαῦ [πΠ6 ψῇῃο]Ὲ θοαγ οὗ ἔῃοβε ψῆο σγεύξ 
ποῦ τοαυϊγοα [ῸΥ ἐπε δίων, νμθ ΠΟΥ τη ΘΠ ΟΥ̓ ὙγΟΙΉΘΗ, 
ΒΠου]α ἀεραγὺ ἔγοτη {πὸ οἰΐγ, θδθοδιιβα σγοῦθ ὑΠ6Ὺ ἴο 
Τοτη δίῃ ἃ Πα π56]655]ν βἴδυ ὑπεγοίη, ἔμουα που] θ6 πὸ 
ἢορε οἵ βαΐεὺγ ἴον ἔπει, βίποθ ἔμ ον που] ρουίϑῃ ἢ 
Παηρου. Απᾷ ψῃδη 411] {πῸ τεβϑὺ οὗ ὑποβα ἴπη {πῸ 
ΔΒΒΘΙΉΟΙΥ ἀϑϑοηἰθα ἴο ἐΠ5 ργόροβᾶὶ, 6 ψεηῦ πη ἃ 
1ππ|16 οἵ βανίηρ {πῈ ψῃο]6 οὔ ἔπϑτὰ ἐμαὺ μετα Βοϑίερϑᾶ : 
Ἦδ ἴοοῖκ οατα ὑπαὶ ἢνϑὺ οἵ 411 ῃοβε Ῥεϊοηρίηρ' ἴο 1ῃΠ6 
ΟΒυτοι, ἀπᾶ ἔπθη ἐπε τεϑὺ τοτηαἰπίπρ' ἰπ ἐπα οἰτγ, οὗ 
8} ἃροβ, 5ῃου)]ᾶ δβϑοαρβ, ποὺ Οὐ ὕποβα ψὴο οδγηθ 
πα ον {Π6 ἐθυτηϑ οὗ ἐπε νοΐβ, Ὀυὺ 4180 στϑαῦ στη Υ5 
οἵ οὔπουβ, ραβϑίηρ' ἐμϑυηβοὶνεβ οἵ δ5 βΌ ἢ, γῆ ο 5θου θυ 
ἀοπηθα ἡγουα θη 5 δὐὐγθ, δηα ὈΥ Ηἰβ τηδπαροιηθηὺ Ἰοἵν 
ἔῃ σαἴδϑ ΒῪ πίρῃηῦ ἀπ μαβϑιεπϑα ἴο {π6 Βογηδῃ διτηυ. 
Το θ᾽π5 γα ἔπουα ἰοὸ γϑοοῖνα ἐβοίη 4]1], δηᾶ, ἴκὸ ἃ 
ξαϊπον δπα ρῃγοϊοίδη, τεϑΐοσ ἔΠ θα, ἴῃ δν 1] ΡΠ ρΗὐ αἴξου 
ἐμεῖς Ἰοπρ' 5β'θρθ, στ Θνουυ Κίπα οὗ ἐογθιπουρηῦ ἀπα 
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θεραπείας ἀνεκτᾶτο. τοιούτων ἡ κατὰ Λαοδίκειαν 1 
ἐκκλησία δύο ἐφεξῆς κατὰ διαδοχὴν ἠξιώθη ποι- 
μένων, σὺν θείᾳ προμηθείᾳ μετὰ τὸν ,δηλωθέντα ἢ 
πόλεμον ἐκ τῆς ᾿Αλεξανδρέων πόλεως ἐπὶ τὰ τῇδε 
μετεληλυθότων. οὐμενοῦν ἐσπουδάσθη πλεῖστα 1 
᾿Ανατολίῳ συγγράμματα, τοσαῦτα δ᾽ εἰς ἡμᾶς 
ἐλήλυθεν, δι᾿ ὧν αὐτοῦ καταμαθεῖν δυνατὸν ὁμοῦ. 
τό τε λόγιον καὶ πολυμαθές" ἐν οἷς μάλιστα τὰ περὶ ̓ 
τοῦ πάσχα δόξαντα παρίστησιν, ἀφ᾽ ὧν ἀναγκαῖο ; 
ἂν εἴη τούτων ἐπὶ τοῦ παρόντος μνημονεῦσαι. 

ἘΚ ΤῺΝ ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ͂ ΚΑΝΟΝΩῺΝ 

“Ἔχει τοίνυν ἐν τῷ πρώτῳ ἔτει ; τὴν νουμηνίαν 
τοῦ πρώτου μηνός, ἥτις ἁπάσης ἐστὶν ἀρχὴ τῆς 
ἐννεακαιδεκαετηρίδος, τὴν κατ᾽ Αἰγυπτίους μὲν 
Φαμενὼθ κῷ, κατὰ δὲ τοὺς Μακεδόνων μῆνας 
Δύστρου κβ, ὡς δ᾽ ἂν εἴποιεν Ῥωμαῖοι, πρὸ ἴα 
Καλανδῶν ᾿Απριλίων. εὑρίσκεται δὲ ὁ ἥλιος ἐνῚ 
τῇ προκειμένῃ Φαμενὼθ ΚΦ οὐ “μόνον ἐπιβὰς τοῦ 
πρώτου τμήματος, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ τετάρτην ἡμέρ αν 
ἐν αὐτῷ διαπορευόμενος. τοῦτο δὲ τὸ τμῆ 
πρῶτον δωδεκατημόριον καὶ ἰσημερινὸν καὶ μὴ 
ἀρχὴν καὶ κεφαλὴν τοῦ κύκλου καὶ ἄφεσιν τοῦ 
τῶν πλανητῶν δρόμου καλεῖν εἰώθασιν, τὸ δὲ 
“πρὸ τούτου μηνῶν ἔσχατον καὶ τμῆμα δωδέκατο 
καὶ τελευταῖον δωδεκατημόριον καὶ τέλος τῆς τῶ 
πλανητῶν περιόδου" δι᾿ ὃ καὶ τοὺς ἐν αὐτῷ τιθε 
νους τὸν πρῶτον μῆνα καὶ τὴν τεσσαρεσκαιδεκά 
τοῦ πάσχα κατ᾽ «αὐτὴν λαμβάνοντας οὐ μικρῶ 
οὐδ᾽ ὡς ἔτυχεν ἁμαρτάνειν φαμέν. ἔστιν δ᾽ οὐ) 

1 866 ποΐεξ, Ρ. 944. 
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 αἰξεηίΐοη, ΘΌΟἢ ἡγευθ {Π6 ὕνγο ραβίουβ ὑπαὺῦ {πῸ ομυτο ἢ 
οἵ Τ,δοάϊΐοσεα νγὰ5 ἀβεπιθα νροῦῦῃγ ἴο Πᾶνα βιιοοθββίνοὶυ, 
γῆ Ὀγ αϊνίπε ργονίάθηςθ, δὕθου {πΠ6 δρονε-τηθπίϊοπθα 
γγΑΥ, Πδα Ἰεῖῃ {Π6 οἰζγ οὗ πε ΑἸθχδπάσίδηβ ἴο οοῖηθ 
ἔμευθ. Νοῖῦ ἃ νϑιῪ ργϑδῦ ΔΎ ψοΥ5, ἱπ4 6 θα, γουα 
ΘΟΠρΡοΟΒΘα Ὀγ Απαΐο]ιβ, θαῦ ΘπουρΡἢ Πᾶνα ταδοῃ θά τι5 
ἴο Θη8016 ἃ5 ἴο ρεγοεῖνε βοῇ ἢΐβ δἸοαιθπος ἃπα ἢΪ5 
δυθδαῦ δυπαϊ το. [ἢ ἐπ 686 ουΚβ ἢ θϑρϑοΐδ!]ν ργθϑθηὺβ 
ἢῖ5 ορίῃΐομβ ἢ γαΐογθησο ἕο {πΠ6 Ῥάβομα ; τόσα ΗΟ ἢ 
ἰδ ΤΔΥῪ 6 ΠΘΟΘΘΒΑΥῪ ΟΝ {πΠ6 ργεϑθηῦ οοοδβίοη ἴο σὶνθ 
ὑῃε ]]ονίηρ' ραββᾶρθ. 

Ῥγοηι ἐδ (αποης 9} Απαίοϊζιδ οπ ἐδ Ῥαδοδα.1 

“Τὸ Πᾶ5 ὑπεγεΐοσε ἴῃ πε ἢγϑὺ γε {Π6 πεν Τηο0 ἢ 
οὔ ἴῃ ἢτνϑῦ ταοηίῃ, ΠΗ ΐ ἢ ἰ5 ἐμ 6 θερί πηΐηρ' οὔ ἐπ 6 ψΠ0]6 
Πἰποίθθη- Ὑ Υ ογο]θ, οα ὑπα ΦΘ.ἢ οἵ Ῥῃδυμθποίῃ 8ο- 
οογαϊηρ ἕο ἐπε Ἐσγρίίαπβ, θα δοοογταϊηρ ἴο {π8 
τηοηΐῃ5 οὗ ἴη6 ΜαοἼοβαοῃπίδηβ ὑῃς6 ΦΦηα οἵ Π)υϑέγιιϑ, οὐ", 
ἃ5 [ἴῃς Βογηδηϑ νγου]Ἱα σαν, ὑπ 11} θεΐοσε ἔπε Καὶ επαβ 
οὗ Αρυῖ]. Τῆδ βὺῃ 15 ἔα πα οὐ ἐπα δἰογοϑαία 96 ἢ οὗ 
ῬΒδτμθποίῃ ποῦ οαἱν ἴο Πᾶνα αυγὶνϑα δὖ ἐῃς βγβὺ βρη 
οὗ {Πς χοάϊδς, θαὺ αἰγεδᾶν ἰο 6 ρϑββϑίηρ ὑβτουρη ὑῃμ6 
τουτί ἀν τὶ τΐπ τ. ΤΠΐβ βρη 15. σουλγηοη]Υ οΔ]]6 ἃ 
ἐπε ἢγνϑὺ οὗ {Π6 ὕνεῖνα αἰνίβίομβ δηα ἐπε βαἀϊποοῦϊαὶ 
[515}] ἀηα ἐπθ θερὶπηΐηρ' οὗ τηοπίῃβ ἀπ μϑδα οὗ τῃ68 
ογοῖὶα πᾶ ἐπε βἰαγεϊηρ-Ροἰπὺ οὗ {Π6 ρ]δπθίαυυ σουγ86. 
Βαυὺ {πε ρῥγδοβάϊηρ βῖρτι 15 ὑῃ Ἰαϑὺ οἵ ὑπ6 τηοπίῃβ δηὰ 
ὅπε ὑννε Ἐἢ οἰρη ἀπα ἐπα Ἰαϑὺ οὗ π6 ὕνεϊνε αἱν β᾽ οἢ5 
ἃπα {πΠ6 επὰ οὗ {πε ρ᾽απείδυυ οἰγουϊς. ὙΠεγαΐουα γα 
ΒΔῪ ὑπαὺ ἐπον ψΟ ρίδος ἐῃς ἢγϑὺ ταοπίῃ ἰπ 10, δπὰ 
ἀεἰοντηΐηθ {πὸ ἔουγξθθηίῃ ἀν οὗ [μ6 Ῥάβομδ δοοοτά- 
ἸηρΊν,2 τα συ] οὗ ΠΟ 51ὴ8}} ΟΥ̓́Τ ΠΑΥΎ τηϊβίδα. 

3 Τῆς Οτεακ (κατ᾽ αὐτήν) 15. πηϊηἰθΠρῖθ]ο : γα σῖνα [6 
ΒΈΠΕΓΔΙ 56η86. 

28 



ΕΌΞΕΒΙΤΙΒ 

ἡμέτερος οὗτος ὁ λόγος, Ἰουδαίοις δὲ ἐγινώσκετο 
τοῖς πάλαι καὶ πρὸ Χριστοῦ ἐφυλάττετό τε πρὸς 
αὐτῶν μάλιστα: μαθεῖν δ᾽ ἔστιν ἐκ τῶν ὑπὸ 
Φίλωνος ᾿Ιωσήπου Μουσαίου λεγομένων, καὶ οὐ 
μόνων τούτων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἔτι παλαιοτέρων 
ἀμφοτέρων ᾿Αγαθοβούλων, τῶν ἐπίκλην διδα- 

΄ὔ 3 “ ΄ὔ «Α 2 “-“ ᾽ὔ σκάλων ᾿Αριστοβούλου τοῦ πάνυ, ὃς ἐν τοῖς ο 
κατειλεγμένος τοῖς τὰς ἱερὰς καὶ θείας “Ἑβραίων 
ἑρμηνεύσασι γραφὰς Πτολεμαίῳ τῷ Φιλαδέλφῳ 
καὶ τῷ τούτου πατρί, καὶ βίβλους ἐξηγητικὰς τοῦ 
Μωυσέως νόμου τοῖς αὐτοῖς προσεφώνησεν βασι- 
λεῦσιν. οὗτοι τὰ ζητούμενα κατὰ τὴν "Ἑξοδον 
᾿ ͵ ᾿ -“ ᾿Ὶ 7 Ι “ον ἐπιλύοντες, φασὶ δεῖν τὰ διαβατήρια θύειν ἐπ 
ἴσης ἅπαντας μετὰ ἰσημερίαν ἐαρινήν, μεσοῦντος 
τοῦ πρώτου μηνός: τοῦτο δὲ εὑρίσκεσθαι, τὸ 
πρῶτον τμῆμα τοῦ ἡλιακοῦ, ἢ ὥς τινες αὐτῶν 
᾽ ΄ ,ὔ ’ εχ ὠνόμασαν, ζῳοφόρου κύκλου διεξιόντος ἡλίου. 
« π ϑ ΄ ΄ ες Ν ᾽ βϑιν ᾿ ὁ δὲ ᾿Αριστόβουλος προστίθησιν ὡς εἴη ἐξ ἀνάγκης 
τῇ τῶν διαβατηρίων ἑορτῇ μὴ μόνον τὸν ἥλιον 
ἰσημερινὸν διαπορεύεσθαι τμῆμα, καὶ τὴν σελή νὴν 
δέ. τῶν γὰρ ἰσημερινῶν τμημάτων ὄντων ύο, 
τοῦ μὲν ἐαρινοῦ, τοῦ δε μετοπωρινοῦ, καὶ δια- 
μετρούντων ἄλληλα δοθείσης τε τῆς τῶν δια- 
βατηρίων ἡμέρας τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς ' 
μεθ᾽ ἑσπέραν, ἐνστήξεται μὲν ἡ σελήνη τὴν ἐναν- 
τίαν καὶ διάμετρον τῷ ἡλίῳ στάσιν, ὥσπερ οὖν : 
ἔξεστιν ἐν ταῖς πανσελήνοις ὁρᾶν, ἔσονται δὲ δ᾽ 
μὲν κατὰ τὸ ἐαρινὸν ἰσημερινόν, ὁ ὁ ἥλιος, τμῆμα, ᾿ 

᾿ 
ἣ δὲ ἐξ ἀνάγκης κατὰ τὸ φθινοπωρινὸν ἰ ἰσημερινόν, 

». 

Ὡϑνδι. ἐνἡ 

ἡ σελήνη. οἶδα πλεῖστα καὶ ἄλλα πρὸς αὐτῶν 
λεγόμενα, τοῦτο μὲν πιθανά, τοῦτο δὲ κατὰ τὰς 
κυριακὰς ἀποδείξεις προϊόντα, δι’ ὧν παριστάνειν 
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Απα {Πϊ5 ἰ5 ποῦ οὔὐσ οὐ βἰαιϊετηθηΐ, θαΐ {πὸ δοὺς γγὰϑ 
Κηον ἴο πε 268, ὑποβα οὗ οἱα {της Ἔγοη θεΐοτα 
ΟΒυῖβῦ, πᾶ 1Ὁ νγὰβ συ Ὦ]]ΥῪ οὈβευνθα Ὁ. μεσ. Οπο 
τηδῪ ᾿ΘαΙῊ Ὁ ἔγουα νυ δὺ 15 581 Ὀγ ῬΉΠΠ]ο, Ψοβαρηιβ ἀπα 
Μυβδαῦβ, ἃπα ποῦ οἷν ΕΥ̓ ποτὰ Βαΐ 4150 ὈγῪ ὑποβα οὗ 
5.1] τῆοσα ἀποϊθηῦ ἀαἴθ, ἐπ 6 ὕνγο Αρίποθα], Βυσπαπγθα 
ὑῃ6 Μαβίειβ οἵ Αὐϊϑίορυϊαβ ὑπ6 ατεαὺ. ΗἨδξ ννὰβ 
γϑοκοηθα διμοηρ ἐπ6 ϑδανθηΐγ ψῆῸὸ ἐγαπϑίαιεα {πα 
βδοῦθα δηπᾶ αἰνίὶπε Ησθργον ϑουϊρίασεβ ἴου Ῥίοϊουην 
ῬΠΠΔαΘΙρι5 πα ἢϊ5 ξαῦμου ; ἀπα δ ἀδαϊοαϊεα ῬοοΚΒ 
Ἔχαρϑίϊοδὶ οὗ {πΠ6 Τὰνν οὗ Μοβϑϑ ἴο {π6Ὸ βᾶτὴβ Κίηρβ. 
ΤΠεθ6 νυϊξουϑ, θη ἐπα Ὺ σϑϑοῖνα ὑΠ6 αποϑίϊομβ το]ὰ- 
να ἴο {πε Ἑχοαιιβ, βὰῪ ὑπαὺ 811} δαια]ν οὐρῆῦ ἴο 
Βδουῆοα {Π6 ράββονοὺ δἴδου {Π6 νευπὰ] δαυίΐποχ, αὖ ἐπ 8 
τηΐα 16 οἵ {πε ἢγϑὺ τποπίῃ ; δπάᾶ ἐπαΐ {π|5 ἰ5 Τουπα ἴο 
οοου ἤθη ἐπ6 5ὰπ 15 ραβϑίηρ' ἐῃγοιρὴ ὑΠς ἢγθὺ 5'ρῈ 
οὗ [Π6 5081, ΟΥ̓, 85 ϑοῖὴθ ἢδνα πδιηθα ἴζ, {Π6 χοαΐδοδὶ 
Ογο 16. Απά Αὐβίορυϊαβ δα 5 ὑΠαὺ αὖ {πΠ6 ἔδαβὺ οἵ ὑπ8 
ῬΆΒΒΟνΟΥ ἴὐ 15 Πθοθββασυ ὑπαῦ ποῦ ΟὨ]γ πα βὰη 5ῃμου]α 
6 ρῥδββίηρ' ἐβγοιρὴ δὴ δαυϊποοίϊαὶ βρη, θὰ ὑΠ6 τποοι 
αἰδο. ΕῸΥ 858 ὑπ δαυϊποοίϊαὶ βἰρηθ γα ὅσο, {Π6 ὁπ 6 
νεῦπδ], ὑπ6 οὐποὺ δυΐατηπαὶ, αἀϊαιιθ γον ορροβῖΐα 
Θ80ἢ ἴο οὐπου, πᾶ δ58 ὑπ6 ἔουγίβθθητῃ οὔ {π6 τποηΐῃ, αὐ 
δνϑηΐηρ', 8 ἀϑβῖρ θα 85 ὑπΠ6 ἀδΥ οὗ π6 ρϑβϑβονεσ, ἐπ6 
ΤΩΟΟΠ Ὑ01}] Πᾶνα 5 ΡΙδοα ἴῃ ἐπ6 βἑδίίοι ὑπαὶ 15 αἴὰ- 
τηθ τ δ }]ν ορροβϑά ἴο {πα βιη, ἃ5 τη 6 566} ἴῃ {1]} 
ΤΩΟΟῊΒ ; 8ηα {ῃ6 οπ6, {Π6 51π, 1] Ὀ6 ἴῃ ἐπα βἷρῃ οὗ 
1Π6 νεῦμα] βδαπΐποχ, γἢ1]6 πε οὐμοσ, ὑπ 6 τοομ, ψ1}} 
οὗ πβοοϑϑίτυ 6 ἴῃ ἐπαὺ οὗ ἐπῈ δαυΐυμηπαὶ. 1 Κπον 
ΤΏΔΗΥ ΟὗΠοΥ βἰαϊοιηθηΐβ οὗ ἐπμπαῖγβ, βοῦῖθ οὗ ὑπαυὰ 
ῬΙΌΟΡΔΌ]6, οὐμοὴβ δανδπορα ἃ5 δρϑοϊαΐε ρτγοοΐβ, ὉῪ 
ΒΙΟἢ ὑπαν αὐξειαρὺ ἴο δϑίθ] 58} ὑμαὺ ὑπ6 Ἐδαβὶ οὗ 

1: ΤΠὴ6 ἐγδῃβιαἰϊοη ἰβ πποογίδίῃ, 
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πειρῶνται τὴν τοῦ πάσχα καὶ τῶν ἀζύμων ἑορτὴν 
δεῖν πάντως μετ᾽ ἰσημερίαν ἄγεσθαι: παρίημι δὲ 
τὰς τοιαύτας τῶν ἀποδείξεων ὕλας ἀπαιτῶν ὧν 

8 ον. 8, 1, περιήρηται μὲν τὸ ἐπὶ τῷ Μωυσέως νόμῳ κάλυμμα, 
θ »“"“ 

ἱ ἀνακεκαλυμμένῳ δὲ τῷ προσώπῳ λοιπὸν ἤδη 
Χριστὸν καὶ τὰ Χριστοῦ ἀεὶ κατοπτρίζεσθαι 
μαθήματά τε καὶ παθήματα. τοῦ δὲ τὸν πρῶτον 
παρ᾽ Ἑβραίοις μῆνα περὶ ἰσημερίαν εἷναι παρα-᾿ 
στατικὰ καὶ τὰ ἐν τῷ ᾿Ενὼχ μαθήματα. 

Καὶ ἀριθμητικὰς δὲ καταλέλοιπεν ὁ αὐτὸς ἐν 9 
Ὁ ’ὔ ’ὔ ᾿ ΙῚ " » 

ὅλοις δέκα συγγράμμασιν εἰσαγωγὰς καὶ ἄλλα 
δείγματα τῆς περὶ τὰ θεῖα σχολῆς τε αὐτοῦ καὶ 
πολυπειρίας. τούτῳ πρῶτος ὁ τῆς Παλαιστίνων 2 
Καισαρείας ἐπίσκοπος Θεότεκνος χεῖρας εἰς ἐπι- 
σκοπὴν ἐπιτέθεικεν, διάδοχον ἑαυτοῦ μετὰ τελευ- 
τὴν ποριεῖσθαι τῇ ἰδίᾳ παροικίᾳ προμνώμενος, καὶ 
δὴ ἐπὶ σμικρόν τινα χρόνον ἄμφω τῆς αὐτῆς 

͵ ᾽ , 5 . ῃ χοῦ: ον κὴς ΄ 
προύστησαν ἐκκλησίας" ἀλλὰ γὰρ ἐπὶ τὴν ᾿Αντιό- 
χειαν τῆς κατὰ Ἰ]αῦλον συνόδου καλούσης, τὴν 
Λαοδικέων πόλιν παριὼν πρὸς τῶν ἀδελφῶν 
αὐτόθι κοιμηθέντος Ἐὐσεβίου κεκράτηται. 

Καὶ τοῦ ᾿Ανατολίου δὲ τὸν βίον μεταλλάξαντος, 9 
τῆς ἐκεῖσε παροικίας ὕστατος τῶν πρὸ τοῦ διωγμοῦ 

, , ’ " , ᾿ 

καθίσταται Στέφανος, λόγων μὲν φιλοσόφων καὶ 
“-“ ΝΜ 30 , Ἁ - - 

τῆς ἄλλης παρ᾽ “Ἕλλησι παιδείας παρὰ τοῖς πολλοῖς 
θαυμασθείς, οὐχ ὁμοίως γε μὴν περὶ τὴν θείαν 
πίστιν διατεθειμένος, ὡς προϊὼν ὃ τοῦ διωγμοῦ 

, 3 ὔ Ν “"ἍἾ ; " 

καιρὸς ἀπήλεγξεν, εἴρωνα μᾶλλον δειλόν τε καὶ 
ἄνανδρον ἧπερ ἀληθῆ φιλόσοφον ἀποδείξας τὸν 
ἄνδρα. οὐ μὴν ἐπὶ τούτῳ γε καταστρέφειν ἔμελλε 2 
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ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ἨΙΒΤΟΒΥ, ΥἹΙΙ. χχχιι. 190-928 

{πὸ Ῥαββονοῦ δπα οὗ ππ]δανοποᾶ Ὀγεδᾶ ουρῃὺ πὶ πουΐ 
Ἔχοθρίϊοη ἴο μ6 με] δον ἔς εαυσΐποχ. Βαυΐ 1 γεΐγαϊπ 
ἔτοσα ἀδυηδηαϊηρ' ργοοῦῖς ὑΠπι5 Θοτηροβϑα ἔγοτα ὅποβα ἴῸυ 
ψΠοτὰ ἐπα να] ἀροη ὑΠῸ ἰὰνν οὗ Μοβεβ μὰ5 θη ἰδίκεη 
ΔΥΥΔΥ, 8Πα Ὁ Ποῖα 1Ὁ ποὺ Τουγδῖη5 τυ ἀηνε!]δάᾶ 
ἔδοε Ἔνεὺῦ ἴο Ὀ6ΠΟ]α 85 ἴπ ἃ σαϊυοῦ ΟΠ γῖϑὲ δπα {ῃ6 
ἐπίπηρβ οἵ ΟΠ γβὶ, θοῇ ψμαῦ Ηδ Ἰδαυπθᾶ δηᾶ ψῇηδὶ 
Ης 5υβεγεα.: Βαυὺ ὑπαὺ ἐπε ἤνθε τηοηΐῃ τὴ {πα 
Ηδερτανβ 1165 διουηα [Π6 δαυΐποχ 15 ΒΒ 150 ὈΥ͂ 
{πε ἐδδοῃΐηρϑ ἴῃ ἐμ Βοοῖ οὗ Εοο .᾽᾿ " 

Απαὰ {πὸ βᾶπηθ ρϑύβοι 85 ᾿ϑὔν θθ πα δὴ Τηἐγοαμοίϊοη 
ἐο Αγιίμηνοίο 1580 ἴῃ ὕθῃ. οοσηρ]εῖς ἐγεαύϊϑθθ, δηα, δ5 
γ76}}, εν! άθποθβ οὗ ἢϊβ βύυαν δηᾶ ἄδθερ Κπον]εάρε οὗ 
αἰνίηα ἐπίηρβ. Ὑμδούΐθομαβ, Ὀίϑῃορ οὗ δοθβϑθαῦθα ἴῃ 
Ῥαϊεβιίηθ, ἢγϑὺ δα ογαδϊηθα πὶ ἴο ἐπε ερίβοοραΐε, 
Βθακίηρ ἴο Ῥγόουγα ἢΐτη ἃ5 ᾿ΐδ ΒΟ ββοῦ ἴῃ Πΐθ ΟΥῊ 
Θοτητηπηΐον ἴδον Ηἷβ ἀθαίῃ, δηᾶ ᾿πἀ 6ϑα ῸΥ βοιηα βῃογὶ 
ἴτας θοΐῃ ργϑϑίἀθα ονοὺ ὑπ βϑάῖὴηθ ομυσοῆ. Βαΐ, {πΠ6 
ΒΥΠΟα ψἱἢ γαΐεγαεποθ ἴο Ῥδὰ] βυτϊητηοηίηρ Πΐτα ἴοὸ 
Απθοοῃ, ἃ5 ἢ6 νγὰβ ραβϑϑίπρ' . {π6 οἰΐγ οὗ ἐπε 1,δοαϊ- 
68 η5 6 νψγχὰ8 τεϊαϊπϑα ὑπογα Ὀγ πε Ὀγαίθγθη, Ἐμπιβ6- 
Ὀῖα5 Πανίηρ' Δ]]6 ἢ 4516 60. 

Απμα ἤθη Απδίο]ϊαβ Αἰθο ἀδραγθα ὑΠϊ18 116, Βέερ ἤθη 
γγὰ5 δρροϊηϊθα ονϑὺ ἔπ6 σογητηηἶς ἔμογα, ὑπ6 Ἰαβϑὺ 
Ῥίβῃορ Ὀεΐογε {π6 ρεγβεουϊίοη. Ηδ σοῦ ψἀθβργθδα 
δα πηϊγαὐΐϊοη ἔον Ηἰβ Κπον]θᾶρα οὗ ΡΒΠ]ΠΟβορἢΥ πᾶ οὐμου 
ΒΘ οἶδ. ᾿οαυηΐηρ, θα Π6 νγὰβ ποῦ βἰγη ]αυν αἰβροβϑα 
ἵονγαγαβ ὑΠ6 αἰνίηθ ἔαϊ! ἢ, δ ὑπ ργοργθθθ οἵ ἐπῈ 
Ῥευβθου οι οἰθαυ]ν ργονεά, ἀεπιοηβίγαιϊ προ ὑπαὺ ἐπα 
ΤῆΔῊ. γγ88 ΤΟΥ 6 οὗ ἃ αἰβϑθυ 6 Υ, τηοσα οὗ ἃ οσᾶνθῃ δηᾷ 
οονγαγα, πη ἃ ἔσθ ΡΠ Π]Ποθορμοσ. Βαΐ ἱπαδοαᾶ {πὸ 
ΟΠυΤΟἢ δηαᾶ Ποὺ αἰαϊγβ γεῦα ποὺ ἀθϑυϊπεα ἴο ρϑυῖβῃ 

1 μαθήματα παθήματα, Ηετοά. 1. 907 ; οὐ ΗΘ. ν. 8. 
2 ἙποΟἢ ἰχχίϊ. 6, 9, 81, 82, 
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. “-“ ᾽ ’ 3 “-“ Ε] ᾿ «ὐΝ εἶ ᾿ “- 

τὰ τῆς ἐκκλησίας, ἀνορθοῦται δ᾽ αὐτὰ πρὸς αὐτοῦ 
“ “ “ , “ θεοῦ τοῦ πάντων σωτῆρος αὐτίκα τῆς αὐτόθι 

παροικίας ἐπίσκοπος ἀναδειχθεὶς Θεόδοτος, πράγ- 
μασιν αὐτοῖς ἀνὴρ καὶ τὸ κύριον ὄνομα καὶ τὸ 

3 “-“ 

ἐπίσκοπον ἐπαληθεύσας. ἰατρικῆς μὲν γὰρ σω- 
μάτων ἀπεφέρετο τὰ πρῶτα τῆς ἐπιστήμης, 

πὶ Ἁ “ἘἨ Φ ἡδὲ ἄλλ 3 , 

ψυχῶν δὲ θεραπευτικῆς οἷος οὐδὲ ἄλλος ἀνθρώπων 
ἐτύγχανεν φιλανθρωπίας γνησιότητος συμπαθείας 

“-“ “-“" “- 3 “ 

σπουδῆς τῶν τῆς παρ᾽ αὐτοῦ δεομένων ὠφελείας 
-“ ᾿Ὶ δ) κα ᾽ “ Ἁ ᾿ ᾿ ᾿Ὶ “-“ ,ὔ ἕνεκεν, πολὺ δὲ ἦν αὐτῷ καὶ τὸ περὶ τὰ θεῖα μαθή- 
ματα συνησκημένον. οὗτος μὲν δὴ τοιοῦτος ἦν. 
Ἔν Καισαρείᾳ δὲ τῆς Παλαιστίνης Θεότεκνον 3 

σπουδαιότατα τὴν ἐπισκοπὴν διελθόντα ᾿Αγάπιος 
διαδέχεται: ὃν καὶ πολλὰ καμεῖν γνησιωτάτην τε 
πρόνοιαν τῆς τοῦ λαοῦ προστασίας ἴσμεν πεποιη- 
μένον πλουσίᾳ τε χειρὶ πάντων μάλιστα πενήτων 
ἐπιμεμελημένον. κατὰ τοῦτον ἐλλογιμώτατον αὐτῷ 3 
τε βίῳ φιλόσοφον ἀληθῆ πρεσβείου τῆς αὐτόθι 
παροικίας ἠξιωμένον Πάμφιλον ἔγνωμεν" ὃν ὁποῖός 
τις ἣν καὶ ὅθεν ὁρμώμενος, οὐ σμικρᾶς ἂν γένοιτο 
δηλοῦν ὑποθέσεως" ἕκαστα δὲ τοῦ κατ᾽ αὐτὸν βίου 
καὶ ἧς συνεστήσατο διατριβῆς, τούς τε κατὰ τὸν 

᾽ “ 

διωγμὸν ἐν διαφόροις ὁμολογίαις ἀγῶνας αὐτοῦ 
καὶ ὃν ἐπὶ πᾶσιν ἀνεδήσατο τοῦ μαρτυρίου στέ- 

᾽ 99. " “Ἀ " ᾽ “ ’ ς 7 

φανον, ἐν ἰδίᾳ τῇ περὶ αὐτοῦ διειλήφαμεν ὑποθέσει. 
ἀλλ᾽ οὗτος μὲν τῶν τῇδε θαυμασιώτατος" ἐν δὲ 5 
τοῖς μάλιστα καθ᾽ ἡμᾶς σπανιωτάτους γενομένους 
Μ -" }Ὶ «Ὁ ᾽ , ,ὔ 

ἴσμεν τῶν μὲν ἐπ᾽ ᾿Αλεξανδρείας πρεσβυτέρων 
Πιέριον, Μελέτιον δὲ τῶν κατὰ Πόντον ἐκκλησιῶν 
᾽ , 3 3 Δ Ἁ ΝΜ 3 “ ΙΝ. 

ἐπίσκοπον. ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἄκρως ἀκτήμονι βίῳ καὶ 3 
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ἘΘΟΙ,ΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒῪΎ, ΨΝΊ1. χχχιι. 928--927 

Βεοδιβα οὗ Πΐτη ἢ ποὺ μετα βεὺ ἰο υἱρηβ ΕΥ̓ πα ψῆ0 
γγὰ5 ἱτητηθαϊαίοὶν ρῥγοοϊαίτηθα Ὀῖβμορ οὗ ἐπαὺ οοτὰ- 
μην Ὀγ ἀοα Ηϊτηβο]ῆ, ἔπ6 ϑανίουν οὗ 411, βνβῃ 
ΤΠεοαοῖΐι5, ἃ ταδὲ ψΠοθα ἀθεθας ὑμοιηβεῖνεβ ργονεάᾶ 
ἔγαθ ἢϊ5. ἐ{|16 ἴο Ηἷὶβ οὐσῃ πᾶτὴς ἀπά ἐμαὶ οὗ ἃ Ὀἴβῃορ. 
Ης Παᾶ γϑδοῃεβᾶ, ἱπάδοά, ἔπε ἢγϑὺ γῆ ἴῃ {πΠ6 βοΐθποα 
οἵ Πϑα]πρ' θοαΐθβ, θαῦ ἴῃ ἐπαὺ οὗἩ ουγίπρ' 5Βου]5 ἢ6 νγᾶβ 
ΒΘΟΟΠΑ, 0 ΠΟΠΘ 8Ιη Πρ τη6ῃ, θΘοδιβα οὗ Πΐβ θεπονο- 
Ἰδποα, β' ποουϊδυ, ἔθ ]]ονν- ἔθ] πρ' ἀπ 268] ὑονγαυ 58 [Ποβ6 
ἐπαῦ βοιρηὺ δ δἰά ; δῃᾷ ἢ νγγὰβ 8150 ρυεαῦν ἀδθνοιθα 
ἴο {Π6 βύπαγ οἵ αἰνίπῖςγ. ὅϑυοῃ ἃ ὁπ ψὰ8 Π6. 

Βυΐ αὖ δοϑαῦθα ἰῃπ Ραϊοϑίϊηε Τηθούθομιϑ, δου 
Θχϑγοϊβίπο ἢϊβ. δρίβοοραὶ οἷἥος ἴπ πε τποϑὲ Ζθϑίοιιϑ 
Γαϑῃϊουι, νγὰβ βιοοθε θα ὈγῪ Αραρίιβ, που α͵βὸ νγα 
Κπονν ἰο πᾶνε ἰαθουγεα τηποῆ, ἀἰβρίαγίηρ ἃ τηοϑὺ 
δεπυΐπα γτεραγα ἔου ὑπ6 σονουῃτηθηῦ οἵ ἢΐβ. ΡΘορ]6, 
8Π4 ν ἢ ἃ ΠΡ όγὰ] μη οαΥγῖπρ Ἔβρθοῖα ]ν ἔρον 4}} ὑπὸ 
Ῥοοῦ. ἴη Πῖβ ἀδὺ νὰ οᾶϊηθ ἴο πον Ῥδιηρῃῖ]ι5, ἃ 
τηοβὺ δἱοαπθηῦ τηδῃ 8ἃΠπα ἃ ἔτιι6 ῬΠΠ]ΠΟΘΟΡΠΟΥ ἴῃ ἢῖ5 
τηοᾶθ οὗ 116, γῆο δᾶ Ῥθθὴ ἀθοιηβα σψουΐῃν οὗ {π6 
Ῥγδδογίεγαϊα οἵ ὑπαῦ σογητηαπῖγ. [Ὁ μου θ6 πὸ 
5118}} ππαουξακίηρ ἴο σον ὑπὸ Κὶπα οὗ τηδὴ 6 νγὰβ 
δια ψἤθποα ἢ οαῖηθ. Βαΐ οὗ βοὴ ραγίϊουϊαν οὗ ἢΐ5 
πίε δηα οὗ πε βοῆοοὶ ὑἐπαὺ ἢθ ὌβϑίδὈ] θῃθα, ἃ5. ψ}6]}} 5 
5 οοηξΐαϑὺ ἴῃ γαγίοιι5 σοη εββίοηβ ἀασίηρ' ἔμ 6 ῥϑύβθοι- 
ἐΐοπ, πα ἐῃε οὐόνγῃ οὗ τηαυέγσγαουι νυ νυ ἢ ἢ 6 νγὰ8 
τοδὶ με δὲ ἔπε ἐπα οἵ 811, νγε πᾶνε ἐγεαϊεα βεραγαΐθὶν 
ἴῃ ἃ 5ρθοΐδὶ νγουῖκ οοποθυηΐηρ' ἢΐτη. Τυ]γ Πα πγὰ5 ὑΠ6 
τηοϑὺ δαγηΐγδ]ς οὗ ἔποβα οἵ ὑπαὺ οἷζγ ; Ὀαΐ 85 τγβδῃ 
Ῥοββεβϑεᾶ οὗ βϑρϑοίδ!]!ν γᾶγα απ} 165 ἴῃ ΟἿ ἀΔΥ γγ6 
Κπονν Ῥίθγίπιβ, ομα οὗ ὑπΠ6 ργεδογίευβ αὖ ΑἸθχδπαγία, 
δα Μεϊείίαβ, Ὀίϑῃορ οἵ πε σματομοβ 'ῃ Ῥοπίαβ. ΤῊ6 
ξουτηοῦ οὗ ἔπ6β6 ῃδα θβϑη ποἰϑα ἔου ΐϑ 1ξπ οἵ εχίγθιβ 
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’ χω μαθήμασιν φιλοσόφοις δεδοκίμαστο, ταῖς περὶ τὰ 
θεῖα θεωρίαις καὶ ἐξηγήσεσιν καὶ ταῖς ἐπὶ τοῦ 

“ “ 5 ΄ ’, «ς “- ᾿] κοινοῦ τῆς ἐκκλησίας διαλέξεσιν ὑπερφυῶς ἐξ- 
ἠσκημένος" ὃ δὲ Μελέτιος (τὸ μέλι τῆς ᾿Αττικῆς 

᾽ὔ “- 

ἐκάλουν αὐτὸν οἱ ἀπὸ παιδείας) τοιοῦτος ἦν οἷον 
ἂν γράψειέν τις τὸν κατὰ πάντα λόγων ἕνεκα 

“- ᾽ τελεώτατον. ῥητορικῆς μέν γε τὴν ἀρετὴν οὐδ 
φΦ, ’ὔ ᾽ ,ὔ 3 Ἁ “ ᾿ οἷόν τε θαυμάζειν ἐπαξίως, ἀλλὰ τοῦτο μὲν εἶναι 
ϑ «“«- , » Α ᾿ ΄ “-“ ».ν αὐτῷ φαίη ἄν τις τὸ κατὰ φύσιν: τῆς δ᾽ ἄλλης 

πολυπειρίας τε καὶ πολυμαθείας τίς ἂν τὴν ἀρετὴν 
« , τ: ἊΝ Ἁ Θ.. Ὁ , “-“ ᾿ ὑπερβάλοιτο, ὅτι δὴ ἐπὶ πάσαις λογικαῖς ἐπι- 3, 
στήμαις τὸν τεχνικώτατον καὶ λογιώτατον, καὶ 

΄ “-“ ᾽ “-“ 2 ᾿ » ,ὔ μόνον πεῖραν αὐτοῦ λαβών, εἶπες ἄν; ἐφάμιλλα 
δὲ αὐτῷ καὶ τὰ τῆς ἀρετῆς παρῆν τοῦ βίου. τοῦ- 

Ἀ ᾿ “ “ - ᾿Ὶ τον κατὰ τὸν τοῦ διωγμοῦ καιρὸν τοῖς κατὰ 
Παλαιστίνην κλίμασιν διαδιδράσκοντα ἐφ᾽ ὅλοις 
ἔτεσιν ἑπτὰ κατενοήσαμεν. 

-“ ᾽ Φ «ε ,ὔ 5» , Α Α ᾿ Τῆς δ᾽ ἐν “Ἱεροσολύμοις ἐκκλησίας μετὰ τὸν 3: 
μικρῷ πρόσθεν δεδηλωμένον ἐπίσκοπον ὑμέναιον 
Ζαβδᾶς τὴν λειτουργίαν παραλαμβάνει: μετ᾽ οὐ 
πολὺ δὲ τούτου κεκοιμημένου, Ἕρμων ὕ ὕστατος τῶν 
μέχρι τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς διωγμοῦ τὸν εἰς ἔτι νῦν ἐκεῖσε 
πεφυλαγμένον ἀποστολικὸν διαδέχεται θρόνον. 

ΚΚαὶ ἐπ᾽ ᾿Αλεξανδρείας δὲ Μάξιμον ὀκτωκαίδεκα 80 
ἔτεσιν μετὰ τὴν Διονυσίου τελευτὴν ἐπισκοπεύ- 

“ ’ 5, ὍὯὉ ιν -“ ᾽ 

σαντα Θεωνᾶς διαδέχεται" καθ᾽ ὃν ἐπὶ τῆς ᾿Αλε- 
ξανδρείας ἐπὶ ταὐτὸν τῷ Πιερίῳ πρεσβυτερίου 
᾿᾽ ’ 3 “-“ ᾽ ,ὔ - ε “-“ , ἠξιωμένος ᾿Αχιλλᾶς ἐγνωρίζετο, τῆς ἱερᾶς πίστεως 
τὸ διδασκαλεῖον ἐγκεχειρισμένος, οὐδενὸς ἧττον 
σπανιώτατον φιλοσοφίας ἔργον καὶ πολιτείας 
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ΕΟΟΙΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒῪΥ, ΜΙ]. χχχιι. 47--30 

Ῥονθυΐυ δηα ἴον 5 Ἰβδαυηΐηρ' ἴῃ Ῥ]Ποβορηγ. Ηδ νγᾶβ 
ΕΧΟΘΘαΙΠρῚν ψν6}} ρυδοίβεα ἴπ ἐπ6 ἄθβθροὺ βὑθπαν οὗ 
αἰνίπα ἐπίηρβ ἂπα ἴῃ εχροβίἐϊοηβ ὑμπευθοῦ, ἃ5. γγ6}} ἃ5 
ἴπ 15 Ῥυ ]ο ἀἰβοοῦγβαϑ ἴῃ οἤυσοῃ. Μεϊούϊυβ  (εἀα- 
οαἴθα ῬΘΙΒΟΠ5 τπι86α ἴο 948}} Πΐταη ἐπ6 Ποπουὺ οὗ Αὐἰϊς8) 
85. ΒΊΟΝ ἃ5 ὁπ6 ψου]Ἱα ἀδθβουῦῖθα δ5. ἃ τηοϑῦ ϑοοουη- 
ῬΠΒηΘα βοῆοϊαν ἴπ 41} τεϑρεοῖβ. [Ὁ ἰβ ἱπῃροββίθ]θ ἴὸ 
ΔαΤηΪγΘ Βα ΠΠ οἰ ΘΠ ]ν 5 5111] ἴὴ ογαΐουυ, γοὺ {Π15 ταϊρηὶ 
θὲ 5αἰά ἴο θὲ ἢΐβ ὈΚῪ ἃ παίιγαὶ οἱ. Βυΐ ψῇο οου]ά 
ΒΌΤΡΑ55 [Π6 Θχοθ]]θποα οὗ Πΐβ σγυθαὺ βχρδυίθποθ δηᾶ 
ΘΙ ΠΟ. 85 νγ 611, θθοδυβα γοῖ γγου]α 580, Ἔευθὴ οἢ ἃ 
51η9}]6 {γ14], ὑπαῦ ἢ νγὰβ ἔπ στποϑὺ 5.{Π{π1 δπᾶ ᾿Ἰθαυηθα 
Τη8 ἴῃ 4}1 Ὀγαποθ 65 οὗ ξογαΐασα ἢ Τὰ π4]}]}ν, ἴοο, νγἃϑ 
Ἠῖ5 ΠΠῆς ἀἰβυϊηρ 5 η6α ἔον 115 ντῖπθβ. Ὑα ἴοοῖς ποῖβ 
οὗ Πίτη ἀυτγίηρ [Πς ρευίοα οὗἩ {πΠ6 ρευβθουϊίοη, ἃ5. ἔῸΥ 
Β6υθὴ ΨΠ0]6 γϑϑῖβ Π6 νγὰβ Ἠδθείηρ ἴῃ {πῸ τορίομβ οὗ 
Ῥαϊεϑεϊηβ. 

Ϊὴ ἐπα οἤυτος δ «]6γυβαίθτα, αὐογ ῃ6 Ὀίβῃορ 
Ἡγτηθπδοιβ τηθηϊοηθα βῃουον Ὀεΐοτθ, Ζαράαβ τοὸ- 
οαἰνθα {ῃδ τηϊηϊθενγ. Αὔου πὸ ργθαὺ {πη Πα ἔε]} 
8516 6ρ, πη ρυτηο, ἐμε 1αϑὺ οὗ ὑπ Ὀίβῃορβ ἃΡ ἴο ἐπε 
Ῥουβθουίοη ἴῃ οὐὐ  ἄαν, βυοοοοαδα ἕο ὑπα ἀροβίο]ἱς 
ἴῆτοπα ἐμαὶ Πδὰ5 5} Ῥθθὴ ργθϑευνεα ποτα ἴο ἐπα 
Ῥτγαβαηῦ ἀδνυ. 
Απᾶ αὐ ΑἸεχαπᾶνγία ἴοο, Μαχίταυβ, ψγῃο δᾶ οὶ 

ἐπε ορίβοοραΐθ ἔου εἰρῃύθθη γϑαῦβ δὔλου ἐπε ἀδθαίῃ οὗ 
Πιοηγϑίαβ, νγὰβ βϑυσοοο θα θγ ΤΠδομαβ. [Ἃἢ Βῖ5 ἀν δ 
ΑἸδχαπάγία ΑΘ ἢ1]185, ἀθουαθα σουΐῃν οὗ ἐπε ργεβρυ- 
ἰδγαΐα ἃ]Ϊοηρ τ τ Ρίουῖαβ, νγὰβ γγ6}} πον ; ἢ6 Πδὰ 
Ῥδϑθη δηἰγυβίθα πὶ ἐπα βοθοοὶ οὗ ἔπ6 βδουϑα [δίτῃ, 
Πανίηρ αἰβρ᾽αγεα ἃ θα ἢ οὗ ῬΒΠ]ΠΟΘορἢν πιοϑὺ τᾶγ6 
δα ᾿ηξδυῖϊου ἴο ΠΟΠΘ, δηά ἃ ταϑηποῦ οὗ 16 ὑπαῦ νγὰ8 

1 Ἠΐ5 Ξοδυϊαιοθὲ “ἴπε Ποπου (μέλι) οὗ Αἰξίσα ̓̓  15. ἃ ΡΠ ὁ 
δὶβ πα πηδ. 3. 866 6. 19 οὗ {π15 ὈοΟΚ. 
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ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

εὐαγγελικῆς τρόπον γνήσιον ἐπιδεδειγμένος. μετὰ 8 
δὲ Θεωνᾶν ἐννεακαίδεκα ἔτεσιν ἐξυπηρετησάμενον 
διαδέχεται τὴν ἐπισκοπὴν τῶν ἐπ᾽ ᾿Αλεξανδρείας 
Πέτρος, ἐν τοῖς μάλιστα καὶ αὐτὸς διαπρέψας ἐφ᾽ 
ὅλοις δυοκαίδεκα ἐνιαυτοῖς, ὧν πρὸ τοῦ διωγμοῦ 
τρισὶν οὐδ᾽ ὅλοις ἔτεσιν ἡγησάμενος τῆς ἐκκλησίας, 
τὸν λοιπὸν τοῦ βίου χρόνον εὐτονωτέρᾳ τῇ συν- 
ασκήσει ἑαυτόν τε ἦγεν καὶ τῆς κοινῆς τῶν ἐκ- 
κλησιῶν ὠφελείας οὐκ ἀφανῶς ἐπεμέλετο. ταύτῃ 
δ᾽ οὖν ἐνάτῳ ἔτει τοῦ διωγμοῦ τὴν κεφαλὴν 
ἀποτμηθεὶς τῷ τοῦ μαρτυρίου κατεκοσμήθη στε 
φάνῳ. 
Ἔν τούτοις τὴν τῶν διαδοχῶν περιγράψαντες 8: 

ὑπόθεσιν, ἀπὸ τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν γενέσεως 
ἐπὶ τὴν τῶν προσευκτηρίων καθαίρεσιν εἰς ἔτη 
συντείνουσαν πέντε καὶ τριακόσια, φέρε, ἑξῆς τοὺς 
καθ᾿ ἡμᾶς τῶν ὑπὲρ εὐσεβείας ἀνδρισαμένων 
ἀγῶνας, ὅσοι τε καὶ ὁπηλίκοι γεγόνασιν, καὶ τοῖς 
μεθ᾽ ἡμᾶς εἰδέναι διὰ γραφῆς καταλείψωμεν. 

ΝΟΌΤΕ ΟΝ ΤῊΕ ΡΆΒΟΗΑΛΙ, ΟἌΝΟΝΘ ΟΕ ΑΝΑΤΟΙΌΒ ὃ 

(ὁ. χχχίϊ. 14-10). 

ΤῊΘ Ῥάβομαὶ Τ80]6 οὔ Απαίο!τπβ 5 θαβθα οἡ ἴῃς 
Βιρροβιθίοι ἐῃαῦ αὔου {Π6 Ἰαρβα οὗ βυεῦγ ογοὶα ΜΝ 
ηἰηθίθθη γϑδῦβ ὑΠ6 Ε}] ἸηοΟ 5 ΤΕΘῸΣ οὦ ἔῃ βδτηθ 
ἀἀγϑ οὔ ὑπθ τποηΐῃ, δηα αὖ {π6 βᾶτὴβθ ἢουσβ. ΤῊΪβ ὲ 
τηϑίῃοα οἵἉ οαἰου]αύίομ, ΑΙ ΠΟῸΡῊ ποὺ 5 γουγ δοουγαῖθ,. 
γγᾶ8. 8η δάνδποθ οἢ ἔπθ οἰρῃν γθαῦ ογοὶα διηρὶογθᾶ. 
Ὀγ Ηἰρροϊγίμβ (νῖ. 292) ἀπὰ ἱοηγϑβίιβ οὗ ΑἸθχαπάνία 
(11. 20). Απαζίο]ϊβ γθοκοπβ ἃ8 [Π6 ἤγθι γϑὰῦ οἵ ἢΐβ. 
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ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗἸΒΤΟΒΎ, ΜΙ]. χχχιι. 831-32 

ἔγαὶν ἴῃ δοοογάδηοα τ ἢ πῃ 6 αο5ρε]. Αἴον Τπθομδϑ 
Βιδᾶ σἴνϑη Πϊβ αὐτηοϑὺ βουνίοα ἔου πἰπθίθθη γϑαγβ, Ρεΐους 
ΒιοοΘαααα ἴο {Π6 αρίβοοραία οὗ ἔπε ΑἸθχαπάτνίδηϑβ, ἀπά 
ἢ6 ἴοο νγὰβ δββϑρθοίδ]ν ργοταϊπεπὺ ἴον ὑνεῖνε δηΐϊτα 
γε 815 ; Πα συ]δα {πΠῸ σΠυτῸἢ ἔου 1685 ὑμδη ἐῆγαα δπεϊτθ 

γεαῖβ Ὀεΐογα ὑΠ6 ρεγυβθουίίοη, δηα ἴον {πῸ τϑυλδί που 
οὗ 5 ἀδγϑβ ρυδουϊβθα ἃ 11ξ6 οἵ βενθύδυ ἀϊβοὶρ!πο, ἀπά 
ΘαΥΘα ἴῃ ΠῸ Πίἀθῃ ΠΔΠΠΕΥ ἔρον ὑΠ6 σθηθγα] ροοᾶ οὗ 
ἔπε οἤυγομθ5. Εοὺ ὑΠηϊ58 τθάβοι, ὑπογεΐοσθ, ἰὴ ὑπὸ πἰητῃ 

γεδῦ οὗ ὑπ6 ρευβθουϊοη ἢ νγὰβ θεμεδᾶβα, δῃηά 50 
δΔάουπ δα ψ ἢ ἐπα ογόνσῃ οὗ πχαυίγγάομυα. ; 

Τη 656 θοΟΚβ μανίηρ' φοπο θα ἐπα βυθ]εοὺ οὗ [Π6 
ΒΟΟΘΘϑοη5, τόσα ὑπ Ὀἰσὶ οὗ οὖν ϑανίουν ἕο {ἐπ 

ἀοϑυσποίίοη οὗἩ {ῃ6 ρ]αδςθβ οὗ ργάγοῖ---ἃὰὶ βιθ]θος ἐμαὶ 
εχίθηαθ ονοῦ ἴῆγθα Πυπαγεα ἃηα ἔνα γϑδϑυβ-- ΘΟ η6, 
Ἰοὺ ὰ5 παχὺ ἰθδᾶνα ἴῃ νυυϊθηρ', ἔον {π6 ἱπβουτηδέϊοη οὗ 
ἔποβα αἰβοὸ ὑπαὺ οοπχθ δέξου υ5, γπαὺ ἐπε οχίεπὲ δπά 

παΐαγα πᾶνε θθθη οὗἉ ὑῃ6 οοπῆϊοϊβ ἴῃ οὐσ᾽ οὐ ἀΔΥ οὗ 
ἔθοβθ γῆ τηδη ]]ν οοπέο πα 64 ἴον ρἰεἰγ. 

ογοῖα ὑπαῦ ἀροῖ ψῃΐοἢ “ἐΠ6 πον τποοη οὗ {π6 ἢιϑὲ 
τη η ἢ (ἰ.6. [ῃ6. }Θν 15} Νίβδη οὐ ΑΡΙΡ, δουγεβροηᾶ- 
ἰηρ' ἴο οὖν Μδυοῃ- Αρυ]]) [8115 ἄροὴ Μϑιοῇ 429: ἢδ ἰ5, 
Πονγονοῦ, ἴῃ ΟΥΤΟΥ ἀθουὺ 6 νου 8] Θαυΐποχ, νη ΐοἢ 
ἢδ Ρ]δθθβ οὐ Μδζυοὴ 19 (8 1ὅ, γῆεγε Μδυύοῇ 99 15 “ὑπὸ 
ἔουυτἢ ἀν") ἱπβιβδα οὔ Μδγοὸῆ 21. ΗἜἊ τίρμον 
ἰπϑἰβὺβ (85. α1α αἰδο ΠΙοηγβίαϑ) ὑμαὺ ὑπ 6 ράβομδὶ ἔα }]} 
ΤΊΟΟΝ τηϊιϑὺ [8}] αὐίον ἴῃ: βδαυίποχ, ἃ5 ορροββᾶ ἴο ἐῃοβϑ, 
ὙγΒότα ἢ 6 τηθηξίοηβ δὲ ἐμ οἱοβε οὗ ὃ 1ὅ, ψγῇο τεραγάθά 
ἴπ6 {1}] ταοοη (“ὑπ6 ουτίεθηθῃ αδν ᾽)); 1 1 6] οα 
ἴῃ8 ἀν θεΐογε ὑΠ8 δαυΐποχ, 85 [Π6 Ῥᾷβοῆῃδὶ τποοη. 
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"ΡΙ νι» 

μι ΦΙ ΠΞΙ ΝΜ ΟἽ ΒΗ 

Η 

Τάδε καὶ ἡ ὀγδόη περιέχει βίβλος τῆς 
᾿Εκκλησιαστικῆς ἱστορίας 

Περὶ τῶν πρὸ τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς διωγμοῦ. 

Περὶ τῆς τῶν ἐκκλησιῶν καθαιρέσεως. 

Περὶ τοῦ τρόπου τῶν κατὰ τὸν διωγμὸν 
2 ΄ ἠγωνισμένων. 

Περὶ τῶν ἀοιδίμων τοῦ θεοῦ μαρτύρων, ὡς 
πάντα τόπον ἔπλησαν τῆς ἑαυτῶν μνήμης, 
ποικίλους τοὺς ὑπὲρ εὐσεβείας ἀναδησάμενοι 
στεφάνους. 

Περὶ τῶν κατὰ Νικομήδειαν. 

Περὶ τῶν κατὰ τοὺς βασιλικοὺς οἴκους. 

Περὶ τῶν κατὰ Φοινίκην Αἰγυπτίων. 
Περὶ τῶν κατὰ τὴν Αἴγυπτον. 
Περὶ τῶν κατὰ Θηβαΐδα. 

Φιλέου μάρτυρος περὶ τῶν κατ᾽ ᾿Αλεξάνδρειαν 
πεπραγμένων ἔγγραφοι διδασκαλίαι. 

Περὶ τῶν κατὰ Φρυγίαν. 

Περὶ πλείστων ἑτέρων ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν 
διαφόρως ἠγωνισμένων. 



ΓΟΝΤΕΝΊΤΘ ΟΕ ΒΟΟΚ Υἱ[Π 

716 Εἰρλίη Βοοῖ 97 ἐῖ6 Ἐοοϊοοὶαδίϊοαὶ Ηϊδίονῳ 
οοπέαϊηδ ἐδ ἐο[ἰοτυῖπρ᾽ : 

. Οἡ {πε δνθηΐβ Ρεΐουε ἐπα ρευβθουϊίοη ἴῃ Οὐ 
ἀδΥ. 

. Οχ {πε ἀεοοίγαοξίοη οὗ {πὸ ομαγοῃ 5. 

. Οὐ {Π6 παίυγε οὗ {πΠ6 οοπῆϊοϊς δπααγϑᾶ ἴῃ ἐπ6 
Ῥευβθουίίοη. 

.« Οπ {Π6 ἔδτηδά τηδγέγυβ οὗ αοά, μον ἐμογ Π]16ἃ 
ΕΥ̓ΘῪ ΡὈΐδοα σἱῦῃ {πεῖν τηθπιοῦυ, Βεΐηρ 
ψ θα "6 ψΙῈῊ ναυὶθα ογόννηβ ἕο υ Ρἰ εἰν. 

. Οἱ {δοβ6 ἴῃ Νίοοιηθάϊα. 

. Οἡ {Πο86 ἴῃ ἐπε ἱπυρουῖαὶ ρα]δοαβ. 

. Οκ {δε Ἐπρσγρέίϊαηβ ἱπ ῬΗοεηίοϊα. 

. Οπ ἴδοβ6 ἴῃ Εἰ ργρέ. 

. Οἡ ἔδοβα ἴῃ ἐπε ΤΠθθαΐβ. 

. Αροουηΐβ ἴῃ υυϊτηρ οὗ ῬΉΪΠΘα5. ὑπ6 τηδυΐνυ 
οοησονηἷηρ ψηᾶὺ Πα ἕδιθη ρἷδοθς αὖ 
ΑἸεχδηατνῖδ. 

. Οἡ {6 τηδυῦγγβ ἴῃ ΡΗηγγυρίδ. 

ΧΙ. Οἱ νεΥῪ ΤηΔΗΥ͂ οὐούβ, θοΐἢ τθη δηᾷ ουηθη, 

ψ0 ἐπάυγοα γαιίουβ οοπῆϊοίβ. 
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ἘΌΒΕΒΙΟΞΒ 

τπππὶ -- Περὶ τῶν τῆς ἐκκλησίας προέδρων τῶν τὸ 
γνήσιον ἧς ἐπρέσβευον εὐσεβείας διὰ τοῦ 
σφῶν αἵματος ἐπιδεδειγμένων. 

Περὶ τοῦ τρόπου τῶν τῆς εὐσεβείας ἐχθρῶν. 
Περὶ τῶν τοῖς ἐκτὸς συμβεβηκότων. 
Περὶ τῆς ἐπὶ τὸ κρεῖττον τῶν πραγμάτων 
μεταβολῆς. 

Περὶ τῆς τῶν κρατούντων παλινῳδίας. 

μ- ὦ} »--ι ΟἹ 5 ΒῚ 

Ν᾿ 
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ἘΟΟΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗἸΒΤΟΒΥ, Υ1Π. ΟΟΝΤΕΝΤΘ 

ΧΙΠ. Οπ {Πα ργοϑἀθηὺβ οὔ ὑπὸ Ομυσοἢ ψηο αἰβρ]αγ θα 
ἰπ ὑπεῖν οὐ Ὀ]οοα ἐπ6 σαηυποπθβ8 οὗ {Π6 
Ῥἱεῖν οὗ ψῃίοῃ ΓΠΘΥ σγ γα δια αββδάουβ, 

ΧΙΥ. Οπἡ {πὸ οδμαγδοῖοσ οὗ ὑΠ6 βπϑυηΐεβ οὗ ρίεὐγ. 
ΧΥ. Οπ {πε Ὄδνϑηΐβ ψῃΐοῃ Παρροπαα ἴο ἔποβα ψττἢ- 

ουὖ [{π6 ΟΒυτΟἨ]. 
ΧΥῚ. Οπ {πῃ οἤδηρα οὗ αῇαΐγβ ἔου πε είζευ. 

ΧΥΠΙ]. Οἱ ἐπε τϑοδηϊαίίοη οὗ {πΠ6 συ] 6 Υ8. 
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Η 

Τὴν τῶν ἀποστόλων διαδοχὴν ἐν ὅλοις ἑπτὰ 
περιγράψαντες βιβλίοις, ἐν ὀγδόῳ τούτῳ συγ- 
γράμματι τὰ καθ᾽ ἡμᾶς αὐτούς, οὐ τῆς τυχούσης 
ἄξια ὄντα γραφῆς, ἕν τι τῶν ἀναγκαιοτάτων 
ἡγούμεθα δεῖν εἰς γνῶσιν καὶ τῶν μεθ᾽ ἡμᾶς 
παραδοῦναι, καὶ ἄρξεταί γε ὁ λόγος ἡ ἡμῖν ἐντεῦθεν. 

Ι. Ὅσης μὲν καὶ ὁποίας πρὸ τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς ' 
διωγμοῦ δόξης ὁμοῦ καὶ παρρησίας ὁ διὰ Χριστοῦ 
τῷ βίῳ κατηγγελμένος τῆς εἰς τὸν τῶν ὅλων θεὸν 
εὐσεβείας λόγος παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις, “Ἑλλησί 
τε καὶ βαρβάροις, ἠξίωτο, μεῖζον ἢ καθ᾽ ἡμᾶς 
ἐπαξίως διηγήσασθαι" τεκμήρια δ᾽ ἂν γένοιτο τῶν 
κρατούντων αἵ περὶ τοὺς ἡμετέρους δεξιώσεις, 
οἷς καὶ τὰς τῶν ἐθνῶν ἐνεχείριζον ἡγεμονίας, τῆς 
περὶ τὸ θύειν ἀγωνίας κατὰ πολλὴν ἣν ἀπέσῳζον 
περὶ τὸ δόγμα φιλίαν αὐτοὺς ἀπαλλάττοντες. τί 
δεῖ περὶ τῶν κατὰ τοὺς βασιλικοὺς λέγειν οἴκους 
καὶ τῶν ἐπὶ πᾶσιν ἀρχόντων; οἵ τοῖς οἰκείοις εἰς 
πρόσωπον ἐπὶ τῷ θείῳ παρρησιαζομένοις λόγῳ τε 

βίῳ συνεχώρουν, γαμεταῖς καὶ παισὶ καὶ 
οἰκέταις, μόνον οὐχὶ καὶ ἐγκαυχᾶσθαι ἐπὶ τῇ 
παρρησίᾳ τῆς πίστεως ἐπιτρέποντες" οὗς ἐξόχως 
καὶ μᾶλλον τῶν συνθεραπόντων ἀποδεκτοὺς ἡγοῦντο 
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ΒΟΟΚ ΥΠῚΙ 

Ηλνινα οοποϊυεα ἐπα βυσοθϑϑίοη ἴγοσα ἐπ 6 ροβὺ!αβ 
ἴῃ βθύθὴ δηὐϊγα Ῥοοῖκβ, ἰπ {Π15 εἰσηθῃ ἐγααιθε να 
γαρατα 1 85 ὁπ6 οὗ οὖν τποβὺ ὑτρϑηὺ ἀαϊ65 ἴο Παμπά 
ον, ον ἐπε Κπον]εᾶρα οἵ ἔμοβα ὑπαῦ σοπηθ δέτευ α8, 
{π6 Ἔνθηΐβ οὗ οὔσ οὐ ἄδΥ, νη οἢ ἀγα πουΐῃυ οὗ πὸ 
οδδιι8} τθοοτα ; ἀπα ἔτοση ἐπῖ5 ροϊῃηὺ οὐσ δοοοιηὺ ψ1}]} 
ἴδϊκε 15 θερὶ πηΐηρ,. 

Ι Τὸ ἰΒ θευοπα οἵ ροόνγοὺβ ἴο ἀθβουῖθα ἴῃ ἃ οΥΠΥ 
ΤηΔΉΠΘΙ {6 τηθᾶϑυσα ἃΠπΠα παίασε οὗ ὑπᾶῦ ΠΟΠΟῸΥ ἃ5 
γ761} 85 ἔγαβάουγη υυῃΐοῃ τγὰβ δοοογα θα ὈΥ 8]} πιθη, οὶ 
Οτεεῖκβ ἃπα θδυθατίδηβ, θοΐοσα {π6 ρευβθου οη ἴῃ ΟἿΣ 
ἅἄάγ, ἴο ἐμαὶ ψογὰ οἵ ρίεςυ ἰοναγὰ {πες ἀοά οὗἉ {ῃς 
πηΐνευβα νηΐ Πδα Ῥθεη Ῥυοοϊαίτη θα ὑπγτουρῇ (ἢ γὶϑὺ 
ἴο {Πε νου]. Ὑ εἰ ρῥγοοῖβ τηϊσῃηῦ θ6 ξου ποομαΐηρ' ἴῃ ὑπ 6 
ἔανουτβ σγυδηϊθα Ὀγ ὑπ σα] 6 ϑ ἴο Οὐ ῬΘΟΡΙΘΟ ; ἴο ΠΟΥ 

ἴἢαγ ψου]Ἱά ὄνθη δηὐγιϑὺ {π6 ρονογησηθηῦ οὗ πε ρτον- 
ἴπο65, ἔγεοίηρ' ὑπ 6 πὶ ἔομ ΔΡΌΠΥ οὗἉ τηϊπα ἃ5 γτεραγαβ 
Βϑουϊ ποίησ, θθοδῦβα οὔ ἐπα σγοδῦ ἔΙ 6 Πα] π685 ἐπαὺ ὑπο Ὺ 
864 ἴο οηἰογίαϊη ἴον ὑπεὶν ἀοοίγσίπθ. ὙΥ̓ΉΥ πϑοα ομ6 
ΒΡΘδΚ οὗ ἔποβα ἰπ {πῸ6 ἱτπρουΐαὶ ρίδοθβ δπᾶ οὗ ἐπε 
ΒΌΡΓΘΙΩΘ Τ]6Υ5, ΨγηῸ Δ] ονγεα ὑπ6 τπθιηρουβ οὗ {πεῖν 
Βουβ6Πο145.--ννῖνεβ, ομ!]άτθη δηα βουνδηΐβ---ἴο ρυδοιϊβα 
ΟΡΘΗΪΥ ἴο {πεῖν ἕδοα {πε αϊνίπθ ψογαὰ δπα οοπααοὶ, 
8η6---ΟἿ6 τηϊρηὐ 58 γ---ευτηϊ θα πθιὴ οναη ἴο Ὀοδϑὺ 
οὗ πε ἔγεεδοτα δοοογάβα ἴο ἐπε [αι ἢ Απα {π6β868 
ἴδον υδεά ἰο γτεραγα τ Ἔϑρεοΐδὶ οϑύθοια ἃ Πα τπο α 
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ΕΌΒΕΒΙΤΞ 

οἷος ἐκεῖνος ἦν Δωρόθεος, πάντων αὐτοῖς εὖ- 4 
νούστατός τε καὶ πιστότατος καὶ τούτων ἕνεκα 
διαφερόντως παρὰ τοὺς ἐν ἀρχαῖς καὶ ἡγεμονίαις 
ἐντιμότατος, ὃ τε σὺν αὐτῷ περιβόητος ἰ οργόνιος 
καὶ ὅσοι τῆς αὐτῆς ὁμοίως τούτοις ἠξίωντο διὰ 
τὸν τοῦ θεοῦ λόγον τιμῆς" οἵας τε καὶ τοὺς καθ᾽ 
ἑκάστην ἐκκλησίαν ἄρχοντας παρὰ πᾶσιν ἐπι- 
τρόποις καὶ ἡγεμόσιν ἀποδοχῆς ἦν ὁρᾶν ἀξιου- 
μένους. πῶς δ᾽. ταν᾿ Ἰγὶς διαγράψειεν τὰς μυρι- 
ἄνδρους ἐκείνας ἐπισυναγωγὰς καὶ τὰ πλήθη τῶν 
κατὰ πᾶσαν πόλιν ἀθροισμάτων τάς τε ἐπισήμους 
ἐν τοῖς προσευκτηρίοις συνδρομάς; ὧν δὴ ἕνεκα 
μηδαμῶς ἔτι τοῖς πάλαι οἰκοδομήμασιν ἀρκού- 
μενοι, εὐρείας εἰς πλάτος ἀνὰ πάσας τὰς πόλεις 
] , ΦΑ, 3 “ “- } “-“ Ἶ ἐκ θεμελίων ἀνίστων ἐκκλησίας. ταῦτα δὲ τοῖς ὃ 
χρόνοις προϊόντα ὁσημέραι τε εἰς αὔξην καὶ 

’, ᾽ ϑ ΕῚ " 3 - 4 ᾽ , μέγεθος ἐπιδιδόντα οὐδεὶς ἀνεῖργεν φθόνος οὐδέ 
τις δαίμων πονηρὸς οἷός τε ἦν βασκαίνειν οὐδ᾽ 
ἀνθρώπων ἐπιβουλαῖς κωλύειν, ἐς ὅσον ἡ θεία καὶ 
οὐράνιος χεὶρ ἔσκεπέν τε καὶ ἐφρούρει, οἷα δὴ 
ἄξιον ὄντα, τὸν ἑαυτῆς λαόν. 

ὯΔ δ᾽ ᾿ “Ἠ πον λέ Δ θ , ; δεδ,, ᾽ὔ ς δ᾽ ἐκ τῆς ἐπὶ πλέον ἐλευθερίας ἐπὶ χαυνότητα 
καὶ νωθρίαν τὰ καθ᾽ ἡμᾶς μετηλλάττετο, ἄλλων 
» , Α ’ " ἄλλοις διαφθονουμένων καὶ διαλοιδορουμένων καὶ 
μόνον οὐχὶ ἡμῶν αὐτῶν ἑαυτοῖς προσπολεμούντων 
ὅπλοις, εἰ οὕτω τύχοι, καὶ δόρασιν τοῖς διὰ λόγων 
ἀρχόντων τε ἄρχουσι προσρηγνύντων καὶ λαῶν 
ἐπὶ λαοὺς καταστασιαζόντων τῆς τε ὑποκρίσεως 
ἀφάτου καὶ τῆς εἰρωνείας ἐπὶ πλεῖστον ὅσον κακίας 
προϊούσης, ἡ μὲν δὴ θεία κρίσις, οἷα φίλον αὐτῇ, 
πεφεισμένως, τῶν ἀθροισμάτων ἔτι συγκροτου- 

δῶ 
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ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΕΎΥ, ΜΠ]. τ. 4-7 

ξὰνοῦγαθὶν ἔμπα ἐποὶν 6] ον -ϑουνδηΐθ. ϑΌΟἢ ἃ ὁπ 6 
 ψγ)ὰβ {πΠ6 ἔδτηουβ Πογοΐμευβ, ηο βυγραββθα 411 ἴῃ ἢϊ5 
᾿ς ἀπνοίίϊζοῃ δηα [αἰ Π] 655 ἴο {θυα, δηᾷ ἔουν ὑΠ|5 γθάθοῃ 
Υ͵85 ΤΟΥ6 ΠΙΡΉΪΥ Ποπουγϑα Πδπ τπθη ΠῸ ΠΕ] ροϑί- 

ὑϊοηβ 8ἃ85 ΤΌ]ΟΥΒ. ΟἹ ΦΌΨΕΥΠΟΙΒ. ὙΠ Πίτη νγὰβ ὑῃ6 
οοἰοργαϊθα Οοιροηΐπβ δηα 811 ἔποϑα ψγῃο, |ὸ ἔθθιη, 
Βαᾶ θβϑὴ ἀδβεπχθα ὑγουτῃυ οὔ {Π6 βᾶηθ Βοποιμ θδΘοδιβ6 
οἵ {η6 ψογὰ οἵ αοᾶά. ὙΠ ψπᾶὺ ἔανουν ομς ταϊρῃς 
ποῖα ἐπαὺ {Π6 συ ]6 5 ἴῃ Ἔν ΕΥῪ οἤυγοῃ γε Ποπουγοά, 
ὈΥ 81] ργοουγαΐουβ δηα σονθύποῦβ  Απᾶ μον οου]ά 
Οη6 ΠΥ ἀθβοῦῖθα ἔποθα 5 Θ ] 165 ἐπτοηρσοα τ ἢ 
Θομπἐ]655 τηθη, δηα {π6 τηυἹυϊτθ5 ὑπαὺ σαϊμογθάᾶ 
τοραίῃου ἴῃ ἜνεΥῪ οἰΐγ, ἀπ {πὸ ξατηθα σοποοι865 ἴῃ 

ἐπα ΡΪδοαβ οὗ ργδυε ; ὈΥῪ τϑάβοη οὗ νηΐ Π6Ὺ γε 6 
ΠῸ ΙΟΏΡΟΥ 58 ϊ5ῆ6 4 τῖτ πΠ6 Ὀυϊ]άϊηρβ οὗ οἱάδη ἐϊπιθ, 
Δα ψουἹὰ εγεοὺ ἔτοσα με ἐουπάαίίομβ ομυσομθ5 οὗ 
Βρϑοίοιιβ αἰτηθηβίουβ ἐπγουρμοῦΐ 411 ὑπ6 οἰτε5 ἢ Απα 
ἃ8 {Π686 ἐπίηρβ νγεηὺ ἔουναγα τ ἢ ἐπ {ἴτηθβ, ἀπα ἂν 
ὈΥ ἀν ἱπουθαβί ρον οΎΘΥ τηϊρ θυ, ΠΟ ΘΗΥΥ οοὐ]ά 
βΐορ ὑῆθιη, ΠΟΙ γγὰβ ΠΥ ΘΥ]] ϑρίσῦ 4016 ἴο οαϑὺ {8 

᾿5Ρ6}] οὐ Βίπαδυ ἐπϑυὰ ὈΥ ἢυτηδη ἀδνίοαβ, 50 Ἰοηρ' ἃ5 ὑπ 6 
αἰνίπα ἀπ ἤθανθηὶν Πᾶπα νγὰ5 5ῃ6] ουίηρ δᾶ συᾶγά- 
ἴηρ', ἃ5 ἃ ψγουῃν οὐ] οὐ, 15 οὐ ῬΘΟΡΪΘ. 

Βυὺ ψΠαη, ἃ5 ἐπα γϑϑυὶῦ οὗ σγδαῖεν ἔτεθάοιη, ἃ ὁ 
οἤδηρα ἴο ῥυΐᾶθ πᾶ 5] οὐ ἢ στὰ ονϑὺ οὐ αἰαῖτβ, γγ6 
611] ἕο ΘῆΥΥ δηᾶ ἤρτος γϑ]ηρ' ἀρδίηϑὺ οὴ6 δποίμου, 

ὙΔΥΥΏΡ ἼΡΟΠ ΟὐΒαΪνεθ, 8580 ἴο β5ρθᾶϊζ, 8ἃ5 Οδοδϑίοη 
οἴεγεα, ἢ εαροπβ ἀπα βρεδὺβ ἐουτηθα οὗ ψοτγάϑ ; 
ἃ Πα τα] 6γ5 αὐϊδοϊκοα γα] δου δπα Ἰαϊτγ ἔουυηθα ἔδοῦοηβ 
ἀραϊηδὺ Ἰαϊῦγ, ννῃ]]6 ἀπθρΘΆΚ80]6 ΠΥροουῖθυ ἀπα ρσα- 
ἕδποθ ρυτγϑιιθα {πεῖν ον] οοῦγβα ἕο ὑπὸ ξαγπαβϑὺ οπά : 
Ὁπ|0}} ὑπ αἰνίπα Ἰπαρσουηθηὺ νυ ἃ βραυίηρ' ΠδΠη6, ἃ5 15 
ἰΐϊ8 ψοπὺ (ἴογ ὕμε δββϑθιθ] δ γασα 501} ογονα δα), 
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Ιᾶτα. 2, 1. 2 
(νἱἢ νὰγίδ- 
Ὁ] ἴΤΟΤῚ 
:χΧὺ) 

Ῥ5. 89, 40 

Ῥβ, 89, 89-4ὅ 

ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

μένων, ἠρέμα καὶ μετρίως τὴν αὐτῆς ἐπισκοπὴν 
ἀνεκίνει, ἐκ τῶν ἐν στρατείαις ἀδελφῶν καταρχο- 
μένου τοῦ διωγμοῦ: ὡς δ᾽ ἀνεπαισθήτως ἔχοντες 
οὐχ ὅπως εὐμενὲς καὶ ἵλεω καταστήσεσθαι τὸ 
θεῖον προυθυμούμεθα, οἷα δέ τινες ἄθεοι ἀφρόν- 
τιστα καὶ ἀνεπίσκοπα τὰ καθ᾽ ἡμᾶς ἡγούμενοι 
ἄλλας ἐπ᾽ ἄλλαις προσετίθεμεν κακίας οἵ τε δο- 
κοῦντες ἡμῶν ποιμένες τὸν τῆς θεοσεβείας θεσμὸν 
παρωσάμενοι ταῖς πρὸς ἀλλήλους ἀνεφλέγοντο 
φιλονεικίαις, αὐτὰ δὴ ταῦτα μόνα, τὰς ἔριδας καὶ 
τὰς ἀπειλὰς τόν τε ζῆλον καὶ τὸ πρὸς ἀλλήλους 
ἔχθος τε καὶ μῖσος ἐπαύξοντες οἷά τε τυραννίδας 
τὰς φιλαρχίας ἐκθύμως διεκδικοῦντες, τότε δή, 
τότε κατὰ τὴν φάσκουσαν τοῦ “Ἱερεμίου φωνὴν 
ἐγνόφωσεν ἐν ὀργῇ αὐτοῦ κύριος τὴν θυγατέρα 
Σιὼν καὶ κατέρριψεν ἐξ οὐρανοῦ δόξασμα ᾿Ισραὴλ 
οὐκ ἐμνήσθη τε ὑποποδίου ποδῶν αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ 
ὀργῆς αὐτοῦ: ἀλλὰ καὶ κατεπόντισεν κύριος πάντα 
τὰ ὡραῖα ᾿Ισραὴλ καὶ καθεῖλεν πάντας τοὺς 
φραγμοὺς αὐτοῦ, κατά τε τὰ ἐν Ψαλμοῖς προ- 
θεσπισθέντα κατέστρεψεν τὴν διαθήκην τοῦ δούλου 
αὐτοῦ καὶ ἐβεβήλωσεν εἰς γῆν διὰ τῆς τῶν ἐκ- 
κλησιῶν καθαιρέσεως τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ καὶ 
καθεῖλεν πάντας τοὺς φραγμοὺς αὐτοῦ, ἔθετο τὰ 
ὀχυρώματα αὐτοῦ δειλίαν: διήρπασάν τε τὰ πλήθ 

“- “- Α ε 
τοῦ λαοῦ πάντες οἱ διοδεύοντες ὁδόν, καὶ δὴ ἐπὶ 
τούτοις ὄνειδος ἐγενήθη τοῖς γείτοσιν αὐτοῦ. 
ὕψωσεν γὰρ τὴν δεξιὰν τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ καὶ 
ἀπέστρεψεν τὴν βοήθειαν τῆς ῥομφαίας αὐτοῦ καὶ 

3 ᾽» ’ οὐκ ἀντελάβετο αὐτοῦ ἐν τῷ πολέμῳ" ἀλλὰ καὶ 
“ }] " ᾿ , κατέλυσεν ἀπὸ καθαρισμοῦ αὐτὸν καὶ τὸν θρόνον 

- - .. ἍἋ 

αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν κατέρραξεν ἐσμίκρυνέν τε τὰς 
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ἀυ ΘΌν δηα τηοάογαΐεὶν θαρδη ἴο δχοϑγοῖβα 18. ονθῦ- 
βρης, ἔῃ ρευβθουξίοη οοτηπιθποίηρ νί ἢ ἐΠ6 Ὀγοι γθη 
ἴῃ {π6 ἀυηγ. Βαυΐ ψῇ θη ἴῃ οὐτ ὈΠ Πάπ|655 νγε ἴοοῖκς ποὺ 

ἴδε ᾿εαϑὲ οἂγα ἴο ββοῦγα {π6 σοοαν]} ἃπα ρυορί [ἴοι 
ἔδνουν οὗ {πε Τεἰΐγ, Ὀαΐ, {6 βοῖὴβ Κκἰπᾶ οὗ αὐμείβἑβ, 
πηδροίποα ἐπα οὐ αἰαὶγβ εβοαρβα 411] μεβᾶ δπά ονεῖ- 
βρη, γε σεῦ ὁ δἀάϊηρ οπ6 νυ] κθάηθ55 ἕο δποίμου ; 

δηα ποβα δοοοιπηΐθα οὐτ ραβίουβ, οδβίϊηρ' δϑίάθ {ΠῸ 
Βδ ΠΟΙ η5 οὗ {Π6 ἔδαν οἵ αοα, νεῖε επῆδιηθα τἱτῃ 
τησύααὶ οοπίθηίΐοηβ, πα αἰα ποιϊῃϊηρ εἶθ θαΐ δαα ἴο 
ἴπμε β γε. δπᾶ ἐῃγθαῖβ, {π6 6 δουβυ, δηγαϊυ δηά 
Παϊγεα ἐμαὶ ἔπε  ἀβθα οπα ἴο δποῦμου, οἱαἰταΐπρ' τ τ 
811 νεμοίθθποα {πε οδ͵οἰβ οὔ ὑπαῖν δι ἰ τἴοη δ5 1 πον 
ὙγΕΓῈ ἃ ἀδβροῦ β 5ροῖ]5 ; ὑπθὴ ἱπάθεά, ἵπεπ δοοογαϊηρ' 
ἴο ἐῃῆς νγογὰ βροόοκθὴ ὈΥ «οτγεγαίδη, ὑπΠ6 Τογσα Παίῃ 
ἀαυκοπθα [Π6 ἀδυρηζεν οὔ Ζίοη ἴῃ μἷβ δηροτ, ἀπ μαῖῃ 
οαϑὺ ἀονσῃ ἔγοση μθάνεπ ἐπα ρουυ οὗἉ [5γϑ6]; πε μαίῃ 
ποῦ τϑυηθυη ογθα ἢΐ5 ἐοούβίοοὶ ἴῃ ἐπε ἀδῪ οὗ Πῖβ ΔΠΡῸΥ ; 

θαὺ ἐπε Τοτὰ μαίῃ 4150 βυνϑ]]ονγθα ἃρ 41} ἐμ Ῥεδυΐγ οὗ 
Οἴβυδεὶ δηᾶ μαΐῃ Ὀγόῖκαη ἄονπ 411 ἢἰβ μΒεᾶρεβ. Απὰ 
δΔοσογαϊηρ ἕο ψιηδὺ πᾶ5 Ῥ6 θη ἐογοιοϊα ἰπ ἐπε Ῥβδίτηβ, 

Ης Βαίῃ ονεγίατποα ἐπε οογεπαπὺ οὗ ἢϊ5 βευσνδηῦ δθᾶ 
Βα ργοΐαπεα ἰο [με ρτουπᾷ, ἐπτουρ [μα ἀεδεγιουίομ 
οὐ ἐπε σμυγο 65, Η15 βαποῦιανυ δπᾶ Παὺῃ Ὀγοῖκοι ἄονῃ 
4} Ηἰβ περ 6βϑ, ἢθ μα τηδάθ Ηΐβ βίσοηρ μΟ] 45 οονγαταϊίςθ. 
ΑἹΙ ἐπαὺ ρδ85 ὈῪ ὑπ νγᾶὺ πᾶνε βροϊ δα ἔπε τυ 65 
οὗ 1ῃ6 Ῥβορίβ, γβὰ τῆοσβ, ἢ6 μαίῃ Ῥδβοοῖηα ἃ Γεργόδο ἢ 
ἴο Πῖ5 πεῖσρῃρουτβ. Ἐὸγν Βε μαΐῃ εχ! θα {πε τἱρηῦ παπα 
οὗ Πῖ5 δάνουβανίεβ, δηᾶ μαῖῃ ταγπεα Όδοῖὶς ὑπῸ ΠΕΙΡ οὗ 
Βῖ5 συνοτα δπᾶ μαΐῃ ποὺ ἔδκοη ἢἷβ ρατὺ ἴπ {π6 Ῥαϊ]8. 
Βαυῖ ες Παΐῃ αἷβθο πιδᾶςθ ᾿ΐβ ρυνϊβοαύίοι ἴο οθαβθ, δπᾶ 
Βαΐῃ οαϑὺ 5 ἔἤσομα ἄονγῃ ἴο ὑπ6 συουπά, δπα δίῃ 

ὅδ 



Ρ5. 107, 40 

1 Τίμα, 1, 19 

ΕΟΒΕΒΙΌΒ 

ἡμέρας τοῦ χρόνου αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ πᾶσιν κατέχεεν 
αὐτοῦ αἰσχύνην. 

ΠΙ. Συντετέλεσται δῆτα καθ᾽ ἡμᾶς ἅπαντα, 
ὁπηνίκα τῶν μὲν προσευκτηρίων τοὺς οἴκους ἐξ 
ὕψους εἰς ἔδαφος αὐτοῖς θεμελίοις καταρριπτου- 
μένους, τὰς δ᾽ ἐνθέους καὶ ἱερὰς γραφὰς κατὰ 
μέσας ἀγορὰς πυρὶ παραδιδομένας αὐτοῖς ἐπείδο-. 
μεν ὀφθαλμοῖς τούς τε τῶν ἐκκλησιῶν ποιμένας. 
αἰσχρῶς ὧδε κἀκεῖσε κρυπταζομένους, τοὺς δὲ 
ἀσχημόνως ἁλισκομένους καὶ πρὸς τῶν ἐχθρῶν. 
καταπαιζομένους, ὅτε καὶ κατ᾽ ἄλλον προφητικὸν. 
λόγον ἐξεχύθη ἐξουδένωσις ἐπ᾽ ἄρχοντας, καὶ 
ἐπλάνησεν αὐτοὺς ἐν ἀβάτῳ καὶ οὐχ ὁδῷ. ἀλλὰ 
τούτων μὲν οὐχ ἡμέτερον διαγράφειν τὰς ἐπὶ τέλει. 
σκυθρωπὰς συμφοράς, ἐπεὶ καὶ τὰς πρόσθεν τοῦ 
διωγμοῦ διαστάσεις τε αὐτῶν εἰς ἀλλήλους καὶ 
ἀτοπίας οὐχ ἡμῖν οἰκεῖον μνήμῃ παραδιδόναι" δι᾿ 
ὃ καὶ πλέον οὐδὲν ἱστορῆσαι περὶ αὐτῶν διέγνωμεν. 
ἢ δι’ ὧν ἂν τὴν θείαν δικαιώσαιμεν κρίσιν. οὐκοῦν 
οὐδὲ τῶν πρὸς τοῦ διωγμοῦ πεπειραμένων ἢ τῶν 
εἰς ἅπαν τῆς σωτηρίας νεναυαγηκότων αὐτῇ τε 
γνώμῃ τοῖς τοῦ κλύδωνος ἐναπορριφέντων βυθοῖς 
μνήμην ποιήσασθαι προήχθημεν, μόνα δ᾽ ἐκεῖνα. 
τῇ καθόλου προσθήσομεν ἱστορίᾳ, ἃ πρώτοις μὲν 
ἡμῖν αὐτοῖς, ἔπειτα δὲ καὶ τοῖς μεθ᾽ ἡμᾶς γένοιτ᾽ 
ἂν πρὸς ὠφελείας. ἴωμεν οὖν ἐντεῦθεν ἤδη τοὺς 
ἱεροὺς ἀγῶνας τῶν τοῦ θείου λόγου μαρτύρων ἐν 
ἐπιτομῇ διαγράψοντες. ἥ 
Ἔτος τοῦτο ἣν ἐννεακαιδέκατον τῆς Διοκλη- 

τιανοῦ βασιλείας, Δύστρος μήν, λέγοιτο δ᾽ ἂν 
οὗτος Μάρτιος κατὰ Ῥωμαίους, ἐν ᾧ τῆς τοῦ 

1 ᾺνῸ. 808, 
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Βῃογίεπαα {Π6 ἀἀγ8 οἵἉ Πΐ5 ἐΐτηα δηά, Ἰδϑὺ οἵ 411, ἢ6 μδίῃ 
οονογοα Πΐπι ψἱτἢ 5ῃδπη6. 

ΟΠ. ΑἹΙ ὑπῖηρ ἴῃ ὑγαῦῃ γεγα 0] 6116 4 ἴῃ οὐν ἄδν, ΤΠ θη 
ΜῈ 58 ΓΗ ΟἿΥ ΨΕΙῪ ΕΥ65 {π6 Βουδ68 οὗ ρσαγεῦ οδϑδὺ 
ἄονη ἰο ἐμεῖν ἐουπάαίίομβ ἔτοσα ἴορ ἴο Ροϊζομι, ἀπᾶ 
ἐπα ἰηϑρίγθα δηά βϑογεα βουίρίαγαβ οοτητηϊ  εα ἴο {πῸ 
βδταθβ ἴῃ {πα τηϊᾶςι οὗ {π6 τηδυϊκοῖ- δοαβ, δηᾶ ἐπε 
Ῥαβίουβ οὔ {ῃε οῃ στο 65, ΒΟΥ. 6 5ΒΠ δι, ]}]}Υ Ὠἰαηρ ἐποτα- 
Βαῖνεβ ἤεσα δπα {μεύθ, 116 οὔποθ ετα ἱρπογηϊηϊ- 
ΟἾΒΙΥ οαρτυτεα δΠη6 τδα6 ἃ ΠΟΟἸΚΟΥῪ ὈΥ ὑπο ῖν ΘΠ θα ΐ68 ; 
ὙΠΘῺ α͵50, δοοογαϊηρ' ἕο Δπούμου ργορμείίς νψοτά, Ηδ 
Ῥουγοί οοπίεταρῦ ΡΟ ρυΐποθβ, ἀπ οδυβείς ἔμοτα ἕο 
Δ Πα 6. ἴῃ {Π6 νγαϑίθ, ΠΘΥα ὑΠ6ΥῈ 15 ΠΟ ὙγΑΥ͂. 
Βυΐ 85 ἴο {Π656, ἰὃ 15 ποῦ Οὐχ ραγὺ ἴο ἀθβουῖθα ὑμεῖν 

ΤΩ ΘΙ ΠΟΠΟΙΪΥ τηϊβέουϊαποβ ἴῃ {πΠ6 ἴϑϑαθ, Ἔνθ ἃ8 ψγὰ (ὁ 
ποῦ ὑΠΙπκ Ὁ ΡΥΌΡΟΙ ἴο μπᾶ ἄονγῃ ἴο τρθιηουυ ὑμεὶν 
αἰββεπβίοηβ δηα ὑπηδίσγαὶ οοπάποῦ ἴο οπ6 δπούμου 
θεοΐοτα ἐπε ρευβεουϊίοθ. Ὑμογεΐουα γα σϑβϑοϊνθα ἴο 
Ῥίδος ου τεοοσὰ ποϊῃίηρ' τροστα δρουῦ ἔπϑτὰ ἐμδη τιμαὶ 
νου] α Ἰυβυ γ τῆς αἰνίπε Ἰυἀρετηθηῦ. Ασοογαϊ ΡΥ, 
γγ6 ἀοἰοθυταϊπθα ποῦ Ἔνθη ἕο τηθηϊίοῃ ἔποβα 0 ἢᾶνα 
Ῥθθη ἰτϊεα Ὀγ {πε ρευβθουϊίοι, οὐ βᾶνε τηδᾶς αὐτοῦ 
Βδίρνυθοῖ οὗ ὑἐπεὶν βαϊναίίοη, πᾷ οὗ ὑμεῖν οσσι ἔτεα 
ὙΠ γεγα Ὀ]απροά ἴῃ ἐπε ἀερίμβ οὗ πε ὈΠΠονΒ ; Ὀαΐ 
6 5Π4}} δα] ἴο {πΠ6 σἜπεαὶ ἢἰβύουυ ΟὨΪΥ 50 ἢ ὑπΐηρβ 
85 Τηδὺ 6 ργοῆίδθϊ]θ, ἢγϑὺ ἕο ουγβοῖνεβ, ἃπα {μθη ἴο 
ἴποϑε ἐπαΐ σου δέου 5. [οὐ ἃ Ῥτοοβαά, ἐμογεΐοσυα, 
ἔγοτη ἐπῖ5 ροϊπὺ ἴο σῖνβ ἃ βυτωσηαυυ ἀεβουὶριίοη οὗ ἐπα 
Βδου δα οοπῆϊοῦβ οὔ ὑπ6 τηαυῦγτβ οἵ {πε αἰνίπε δΥοτγά. 

10 νγὰβ πε πίποιίθθητ ἢ γεν οὗ ἐπε τεῖρῃ οἵ Π) ]1ο- 
οἰδ ϊδη,, ἀηα ἐπα ταοητῃ Τ)γϑίσγιβ,} οὐ Μδυοῆ, 85 {πε 
Ἐογηδη5 νου] ο4]] 1Ὁ, ἴῃ ψ Ὠΐοἢ, δ5 ἐμ 6 ἔεϑυναὶ οὗ ὑπ6 

3 ΤΠ βενεηίῃ τηοηΐῃ οὗ ἐπε Μαδοβαοπίδη γεϑᾶσ, ψῃΐο θερδη 
ἴπ ϑερίθιθου. 

ΨΟΙ,. 1 Κ ΡΥ, 



ΕΌΘΒΕΒΙΓ 

σωτηρίου πάθους ἑορτῆς ἐπελαυνούσης ἥπλω 
πανταχόσε βασιλικὰ γράμματα, τὰς μὲν ἐκκλησία: 
εἰς ἔδαφος φέρειν, τὰς δὲ γραφὰς ἀφανεῖς πυ͵ 
γενέσθαι προστάττοντα, καὶ τοὺς μὲν τιμῆ': 
ἐπειλημμένους ἀτίμους, τοὺς δ᾽ ἐν οἰκετίαις, 
ἐπιμένοιεν τῇ τοῦ Χριστιανισμοῦ προθέσει, ἐλευθε 
ρίας στερεῖσθαι προαγορεύοντα. καὶ ἡ μὲν πρώτ’ 
καθ᾽ ἡμῶν γραφὴ τοιαύτη τις ἦν' μετ᾽ οὐ πολὺ 
ἑτέρων ̓ ἐπιφοιτησάντων γραμμάτων, προσετάττε 

Π]|. τότε δὴ οὖν, τότε πλεῖστοι μὲν ὅσοι τ 
ἐκκλησιῶν ἄρχοντες, δειναῖς αἰκίαις προθύμε 
ἐναθλήσαντες, “μεγάλων ἀγώνων ἱστορίας ' 
εδείξαντο, μυρίοι δ᾽ ἄλλοι τὴν ψυχὴν ὑπὸ δειλίο 

΄ , προναρκήσαντες προχείρως οὕτως ἀπὸ πρώ 
ἐξησθένησαν προσβολῆς, τῶν δὲ λοιπῶν ἕκαστ 
εἴδη διάφορα βασάνων ἐνήλλαττεν, ὃ μὲν μάστιξ 
αἰκιζόμενος τὸ σῶμα, ὃ δὲ ,“στρεβλώσεσιν κ 
ξεσμοῖς ἀνυπομονήτοις τιμωρούμενος, ἐφ᾽ οἷς ἢ 
τινὲς οὐκ αἴσιον ἀπηνέγκαντο τοῦ βίου τέλ 
ἄλλοι δ᾽ αὖ πάλιν ἄλλως τὸν ἀγῶνα διεξήεσαν" 
μὲν γάρ τις ἑτέρων βίᾳ συνωθούντων καὶ τ 
παμμιάροις καὶ ἀνάγνοις προσαγόντων θυσίαις 
τεθυκὼς ἀπηλλάττετο, καὶ εἰ μὴ τεθυκὼς ἣν, 

ἐφαψάμενος, εἰρηκότων δ᾽ ἑτέρων ὅτι τεθύκ 
σιωπῇ φέρων τὴν συκοφαντίαν ἀπῇει" 
ἡμιθνὴς αἰρόμενος ὡς ἂν ἤδη νεκρὸς ἐρρίπτ 
καί τις αὖ πάλιν ἐπ᾽ ἐδάφους κείμενος μακ 

1 2,6. Ἐϊαβίθυ. 
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ἘΟΟΙΕΒΙΑΒΘΤΊΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΗΒΥ, ΜΠΠΙ. πι. 4--ττι. 8 

ϑανίουτν᾽ 5 ῬΑΒβίοη ᾿ νγ88 Θουϊηρ' Οἢ, 8Π τηρευΐα] Ἰοξου 
Ὑγ7ὰ5 ΘΙ ΠΟΥ Ῥτοταπ]σαἰεά, ογἀουίηρ (Π6 ταζίπρ οἵ 
ἴδ6 σμυγοθοβ ἴο ἐπε στουπᾶ δηᾶ {πὸ ἀεβίγαοίίοπ ὈῪ 

᾿ τα οὔ πε βουίρίατοβ, δηα ργοοϊαἰτηΐηρ' ἐμαὖῦ ῃποβῈ ῃῸ 
᾿ Βεϊα Πίρη ροβι ΐοπβ σου] 1οβα 411 οἶν!! τἰρηΐβ, ψ Π116 
᾿ ἔδοβα ἴῃ Πουβθῃο 5, 16 ΤΠ ΥῪ ρῬογϑιβιθα ἴῃ ἐμεῖν ργοΐδβ- 
᾿ βίοῃ οἵ Ὁ υ βυϊδηῖςγ, σου] θῈ ἀθρυίνεα οὔ ὑμοὶν Πρ οσυ. 

ΘΌΘΗ γγὰ8 ἐπε ἢγθὺ ἀοουτηθηὺ δραϊποῦ α85. Βαΐ ποὺ 
Ἰοπρ' δἴξαυνναυ 8 γα σγεσα ἔσο υ νἱβι θα τ ἢ οὔθ ον 
Ἰεύξευβ, δπᾶ ἴῃ ἔμθῖὰ {ῃ6 οΥ̓ΘΥ νγᾶὰβ ρίνθη ὑπαῦ {ῃ6 
δ Ὁ οὗ [π6 σμυτομαβ 5ῃου]ᾶ 81], ἴῃ βνευν ρἷδοθ, 
6 ἢγϑὺ οοτγητηϊ θα ἴο ῥυΐίβοῃ, πα ἔῃθη ἴδουνναγᾶβ 
ΘΟΙΏΡΘΙ δα ὈῪ νου Κίμα οὗ ἀδνίος ἰο βδουϊῆσθ. 
ΠΙ. Τπθη ἱπάθθα, μη ὙΘΙῪ ΤΩΔΗΥ τυ]οῖβ οὗ {Π6 
ΘΠ υγΟΠ 65 οοπξεπᾶδα τ] ἃ βέοαὺῦ μδαγὺ ἀπά οὺ ἐθυτθ ]6 
τουτηθηΐβ, ἃπα αἸβρ] γα βρθοῖδο!οβ οὔ τϊρηὺυ οοπῆϊοῦϑ ; 
γγ 116 οουπὐ]θθα οὐμοῦβ, Ποϑ6 5οὺ]95 οονγαγάϊοα Πδᾶ 
πυτηθθα Ρεΐουεμδηά, γεδαῖ]ν ργονεα νγεδῖκ δὖ ἐπα ἢγοι 
αϑϑϑαϊὸ; ψΉ116 οὐ Π6 τϑϑῦ, βοὴ ὑπάουνγαηὺ 8 56 υῖ65 
οὗ ναυϊθα ἔοστηβ οὗ ἑουΐασε : οπα ψουἹᾶ να Πἷβ Ροᾶν 
τηδ] γθαύθα ὈΥ βοουγρίπρϑ; ΔποῦΠοΥ σγουἹᾶ θ6 ρα πἰϑῃ θα 
ἢ ὑπ6 γδοὶς ἃηα ἴοση ἴο δὴ πηΡΘδΥθ]6 ἄδργαα, 

᾿ γΠογοδῦ βουὴ τηδῦ ἃ τηΐβουδ]6 πα ἴο ἐπεὶν ἔθ. Βαυΐ 
οἴθευβ, ἀρῖη, δλευρϑα ἔοσα ἐπ οοπῆϊοῦ οὐμουνίβα : 
ὉΠ6 τηϑη νγἃ5 Ὀγουρῃῦ ἴο {Π6 δου η8}0]6 ἃπα ἀΠΠΟΙΪΥ 
5δουῆσοαβ Ὀγ {Π6 νἱοίθηοα οὗ οὐμϑυβ ψῃο ργεββεᾶ τουπα 
Βίτη, δηα ἀἰβυη 556 δ5 1 θ Πδᾷ βου ποθά, Ἔανθπ ὑπουρἢ 
δι δᾶ ποῦ ; δπούμεὺ ψῆο ἀ14 ποῦ 50 τυποῇ ἃ5 ἀρρυόδοῦ 
ΟΥ̓ ΤΟΌΟἢ ΔΗΥ͂ δΔοουγβαα ἐπίῃ, θη οὐποῖβ Πδα 5δϊα 
ἐπαῦ ἢς Πα βδουβοθᾶ, σεῦ δυσαὺ Ὀδαυΐηρ μα ξα]56 
δοουβαύϊοη ἴῃ ϑἴίθηοθ. Α {πῖγα νγαὰθ ὑδίθη ὡρ ΠΑ] - 

᾿ ἀεδά δπᾶ οαϑὺ αβϑάθ δ5 1 ἢῈ ψψεῦα ἃ φοῦρβε δἰγεδάγ :; 
᾿ πᾶ, ἁραΐπ, ἃ οουΐαϊη ρϑύβοῃ ᾿γίπρ' οὴ ἔῃ 6 φυοιηα νγᾶ5 
ἀταρρεα ἃ Ἰοπρ ἀἰϊδίαπος ὈγῪ ἐπα ἔδεῦ, πανίηρ θΈ θη 
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ἐσύρετο τοῖν ποδοῖν, ἐν τεθυκόσιν αὐτοῖς λελογι- 
σμένος. ὁ δέ τις ἐβόα καὶ μεγάλῃ διεμαρτύρετο, 
φωνῇ τῆς θυσίας τὴν ἄρνησιν, καὶ ἄλλος  μμμβόχ:».Ὁς 
εἶναι ἐκεκράγει, τῇ τοῦ σωτηρίου προσρήματαα 
ὁμολογίᾳ λαμπρυνόμενος" ἕτερος τὸ μὴ τεθυκέναι 
μηδὲ θύσειν ποτὲ διετείνετο. ὅμως δ᾽ οὖν κ 
οἵδε πολυχειρίᾳ τῆς ἐπὶ τοῦτο τεταγμένης στρατ' 
τικῆς παρατάξεως κατὰ στόματος παιόμενοι Κὶ 
κατασιγαζόμενοι κατά τε προσώπου καὶ παρειῶι 
τυπτόμενοι μετὰ βίας ἐξωθοῦντο" οὕτως ἐξ ἅπαντο 
οἱ τῆς θεοσεβείας ἐχθροὶ τὸ δοκεῖν ἠνυκέναι πε 
πολλοῦ ἐτίθεντο. ἕ 

᾿Αλλ’ οὐ καὶ κατὰ τῶν ἁγίων αὐτοῖς μαρτύρων. 
ταῦτα προυχώρει: ὧν εἰς ἀκριβῆ διήγησιν τίς ἂν 
ἡμῖν ἐξαρκέσειεν λόγος; ΙΥ. μυρίους μὲν γὰρ 
ἱστορήσαι ἄν τις θαυμαστὴν ὑπὲρ εὐσεβείας τοῦ 
θεοῦ τῶν ὅλων ἐνδεδειγμένους προθυμίαν, οὐκ ἐξ 
ὅτουπερ μόνον ὁ κατὰ πάντων ἀνεκινήθη διωγμός, 
πολὺ πρότερον δὲ καθ᾽ ὃν ἔτι τὰ τῆς εἰρή 
συνεκροτεῖτο. ἄρτι γὰρ ἄρτι πρῶτον ὥσπερ ἀ 
κάρου βαθέος ὑποκινουμένου τοῦ τὴν ἐξουσίαν. 
εἰληφότος κρύβδην τε ἔτι καὶ ἀφανῶς μετὰ τὸν 
ἀπὸ Δεκίου καὶ Οὐαλεριανοῦ μεταξὺ χρόνον ταῖς 
ἐκκλησίαις ἐπιχειροῦντος οὐκ ἀθρόως τε τῷ κ 
ἡμῶν ἐπαποδυομένου πολέμῳ, ἀλλ᾽ ἔτι τῶν κατὰ 
τὰ στρατόπεδα μόνων ἀποπειρωμένου (ταύτῃ γὰ 
καὶ τοὺς λοιποὺς ἁλῶναι ῥᾳδίως ᾧετο, εἰ πρότερο 
ἐκείνων καταγωνισάμενος περιγένοιτο), πλείστο 
παρῆν τῶν ἐν στρατείαις ὁρᾶν ἀσμενέστατα τ 
ἰδιωτικὸν προασπαζομένους βίον, ὡς ἂν μῖ 

1 (ὐδ]ουίαβ, οὐ, 85. δοῖηδ βᾶγα ἐμουρμὲ, ἔμ6 Τ6γ]}. 
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ΤΘΟΚοηΘα διηοηρ' ἔΠο56 ψη0 Πδᾷ νο]ηὐαυ]ν δου ποδά, 
πε οὐδᾶ οὐδ δηα ψἱἢ ἃ Ἰουα νοΐοθ αὐξθϑιθα ἢΐβ 
 γοίαβαὶ ἴοὸ βδουϊῆοθ, δηα δποῦμοι βῃουΐεα δἱουᾶ ἐμαὶ 
Βα ψ5 ἃ (τι βιίδη, ρ]ουγίηρ ἰπ 5 οοη εββίοη οὗ {Π6 

βᾶνίησ Νάτηθ. Απούμοι βἰοαυ Υ τδϊηξαϊποα ἐπαὺ Π6 
Πεᾶ ποὺ 5δουβορα, δημα πονεῦ νου. Νανουίῃο]θθ5 

᾿ς ἘΠ686 αἶθὸ γεῦα βίγιοκ οα ἐπα τηουτῃ δηά 5] 6 ποθα ὈΥ 
8. ἴαυσα Ῥδπα οὗ βο]άϊθυβ ἄγανγῃ ἀρ ἴον ὑμαὺ ρυτροβο, 
8Π4 ψἱῦἢ ὈΪονβ οὐ ὑπαὶ ἔδοα δπα οἤθεκθ ἀτίνεη 
Του θ]ν ἀνᾶῦ. 80 ρστϑαὺ βίογε αἰ ὑπθ6 βηθιηΐθβ οὗ 
ΘΟΘΙΠπι68585 βαὺ ΟἹ. βθϑιηΐηρ ΕΥ̓͂ ΔΠῪ Τηθ8η5 ἴο ἢδνα 
ΘΟΘΟΙΩΡ 564 ἐπαῖν ρυγροβα. 

Βαΐ Ἔνεη 5110} τε ῃοᾶβ αα ποὺ ἂν] ἔμθτα δραϊπβὺ 
ἴῃς ΠΟΙ ταδγύγυβ. αὶ ψοτγὰ οὗ ουτβ οουἹᾶ βυῇϊοα 
ΤῸ ἂπὶ δοουταῖς ἀδβουρίίοη οὗ μεθ ἢ ΙΝ. ΕῸΣ οπα 
τοῖὶσῃην [611 οὗὁἨ οουηῦθθθ πυτηρθοῦβ ΠηῸ0 ἀϊβρίαγεα ἃ 
τηδΥν 6]]οι5 268] ἔοΥ ρῥἱοὺν ἴο ἐπε αοά οἵ ἔπε υπίνουβα ; 
ποῦ ΟἿΪΥ ἔγοτη σι ῃδὺ ἐΐταια ἐπ 6 ρευβθου οη νγὰβ βυϊτθα 
ὋΡ ἀραϊηβὺ 411, θαΐ Ἰοηρ Ὀεΐογθ, ἀυτίπρ {πΠ6 ρευϊοα 
ὙγΠῈη Ῥθδοα τγὰβ 50}}} ἤστην δϑί] θη, ἘῸΥ ΤΠ Θη 
Βα ψο Πδά τεοεϊνθα {πε δυΐμου Σ νγὰβ 1.8 πον 
᾿ δινδκοπίηρ, ἃ5 ἰδ ἡγε γα, ἔγοτα ργοΐξουπά ἕουρου, ἐπουρἢ 
Π6 γγᾶ8 ἰπ ἃ βεογοῦ δηᾶ πίάθῃ τϑηποΥ ΔΙ ΓΘΔαῪ ταδκίπρ' 

᾿ αἰϊευηρὶβ ἀραϊπϑὺ {πΠ6 ομυτομ 5 ἀυτίπρ' {Π6 ἐΐσης ἐπα 
᾿ δᾶτη6 αἴξεν Πεοῖαβ δηα Ν᾽ δἱεσΐίδῃ, πα αἰα ποὺ σοῦ Πίτη- 
561} ἴῃ τϑδαϊμθϑβ ἔου ὑῃΠ6 ὑγὰὺ δραϊηβῦ τ18 4}} αὖ οπςθ, 
Βαΐ 85 γεὺ τηϑδᾶδβ δὴ αἰζουωρὺ ομΪυ ἀροη ἐποβα ἰπ ἐμα 
ΘΔΤΩΡ5 (ον ἴῃ ἐπιῖ5 σγὰν πα ἐπουρηῦ ὑπαῦ {Π6 γαβϑὺ αἷβὸ 

 οΟυ]α Θαβῖ]ν θα ὑδῖκθη, 1 ἢγϑῦ οἵ 411 ἢ6 ψεσε ἴο σοὺ ὑΠ6 
᾿Βείξου ἰπ ἐπα οοπῆϊου τὶ {Πι656) : ΤΠ6 ὁπ6 οου]ά 566 
ἰργοαῦ ὨυτΩθο 5 οὗ ὑποβα ἱπ {πΠ6 δύτων τηοβϑὺ ρἸδα]ν 
ΘΙ Υδοίηρ οἷν} 11ξ6, 50 ὑμαὺ ὑπο τηῖρῃῦ ποὺ ρτόνα 

τ ἰ“ Ῥχοΐοιπα ἰογρου ̓ ἰ58 ἐπ6 ἐουὶυ γϑαῦβ᾽ ρεδοο---ἰμ6 ἱπίθγναὶ 
66 ῃ ἐπα ρευβθου οηβ οὗ Ν᾽ δἰετίδῃ πὰ Π]οοϊοιϊδη. 
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ΕΌΒΕΒΙΓΒ 

ἔξαρνοι γένοιντο τῆς περὶ τὸν τῶν ὅλων δημιουργὸν 
εὐσεβείας. ὡς γὰρ ὁ στρατοπεδάρχης, ὅστις 8 
ποτὲ ἣν ἐκεῖνος, ἄρτι πρῶτον ἐνεχείρει τῷ κατὰ 
τῶν στρατευμάτων διωγμῷ, φυλοκρινῶν καὶ δια- 
καθαίρων τοὺς ἐν τοῖς στρατοπέδοις ἀναφερομένους 
αἵρεσίν τε διδοὺς ἢ πειθαρχοῦσιν ἧς μετῆν αὐτοῖς 
ἀπολαύειν τιμῆς ἢ τοὐναντίον στέρεσθαι ταύτης, 
εἰ ἀντιτάττοιντο τῷ προστάγματι, πλεῖστοι ὅσοι 
τῆς Χριστοῦ βασιλείας στρατιῶται τὴν εἰς αὐτὸν 
ὁμολογίαν, μὴ μελλήσαντες, τῆς δοκούσης δόξης 
καὶ εὐπραγίας ἧς εἴχοντο, ἀναμφιλόγως πρου- 
τίμησαν. ἤδη δὲ σπανίως τούτων εἷς που καὶ 4 
δεύτερος οὐ μόνον τῆς ἀξίας τὴν ἀποβολήν, ἀλλὰ 
καὶ θάνατον τῆς εὐσεβοῦς ἐνστάσεως ἀντικατ- 
ηλλάττοντο, μετρίως πως ἤδη τότε τοῦ τὴν ἐπι- 

Ποῦ. 12,4 βουλὴν ἐνεργοῦντος καὶ μέχρις αἵματος ἐπ᾽ ἐνίων 
θάνειν ἐπιτολμῶντος, τοῦ πλήθους, ὡς ἔοικεν, 

τῶν πιστῶν δεδιττομένου τε αὐτὸν ἔτι καὶ ἀπο- 
κναίοντος ἐπὶ τὸν κατὰ πάντων ἀθρόως ἐφορμῆσαι 
πόλεμον. ὧς δὲ καὶ γυμνότερον ἐπαπεδύετο, οὐδ᾽ 
ἔστιν λόγῳ δυνατὸν ἀφηγήσασθαι ὅσους καὶ ὅποί- 
ους τοῦ θεοῦ μάρτυρας ὀφθαλμοῖς παρῆν ὁρᾶν τοῖς 
ἀνὰ πάσας τάς τε πόλεις καὶ τὰς χώρας οἰκοῦσιν. 

Υ. Αὐτίκα γοῦν τῶν οὐκ ἀσήμων τις, ἀλλὰ !ϊ 
καὶ ἄγαν κατὰ τὰς ἐν τῷ βίῳ νενομισμένας 
ὑπεροχὰς ἐνδοξοτάτων, ἅμα τῷ τὴν κατὰ τῶν 
ἐκκλησιῶν ἐν τῇ Νικομηδείᾳ προτεθῆναι γραφήν, 
ζήλῳ τῷ κατὰ θεὸν ὑποκινηθεὶς διαπύρῳ τε 
ἐφορμήσας τῇ πίστει, ἐν προφανεῖ καὶ δημοσίῳ 
κειμένην ὡς ἀνοσίαν καὶ ἀσεβεστάτην ἀνελὼν 

Ἵ Ἠΐϊβ πᾶ νψγαϑ δ αίασγίιβ, 85 Ἐπιβοῖα5 6115 υ8 ἱπ δ 
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ΤΈΠΘΡΘΩ65 ἴῃ ὑπεῖν ρον ἰονγαγὰ ἰῃ6 Ογεαΐου οἵ ἐπα 
πηΐνουβα. Εν θη {Π6 ΒΌΡΥΘΙΩῈ οοΙησαδηάου,, ψΠο- 
δυο ἢ6 γγᾶβ, νγᾶ5 υϑὺ τηδκίηρ' Ηἷ5 ἢγϑὺ αὐξεταρὺ αὐ Ρει- 
Βαουϊίπο ὑΠ6 50] αἴου8--αραγαύηρ ἰηΐο ο]45565 δηάᾶ 
ἘΒοΥΟΌΡΉΪν 5 ἤππρ οαῦ ἴῃο86 βαυνίπρ' 'π ἐΠ6 οδΙΏ 08, 
δἰνίηρ ὑΠθτη ἃ οῃοῖοα νμθύμου ὑπ ν σου] ΟΡΟΥ δηᾶ 
6 που ἐπα της ἐμπου Π6]4, οὐ εἶδα 6 ἀδργίνεά οὗ 1ὑ, 
1 ΤΠοΥ οοηὐϊηποα ἴο αἀἴϑορου ἐπα σοτητηδπηατηθηῦ---ἃ 
δυθαῦ την 50] θυ οὐ ΟἾγίβι 5 Κίησαοτα, σίτποαΐ 

᾿ Βαβι αύοι, πα Ἔϑ Δ Ό]Υ ρῥγεξεσγθα ἴο οοπξθθα Ηΐτη 
ἔπδη ταύαϊη ὑΠ6 βϑουηΐηρ' οἼΟΥΥ δηᾶ ργυόβθρουν {παῖ 
Πα Υ ροββεϑϑεᾶ. Απα δἰγθδαν ἴῃ τᾶγα οᾶ568 ΟΠ6 ΟΥ̓ 

ὗνο οὗ ἴπ6886 ψψεύα γθοοϊνίηρ ποῦ ΟΠ]Υ 1055 οὗ ΠοπΟυΣ 
Ὀυΐ Ἔνθὴ ἄδθαίῃ ἴῃ θχοπδηρα ἴον ὑποῖν σοαᾶϊν βἰθαξαϑῦ- 
Π655, 0 ἃ5 γεὺῦ {Π6 ἰπϑύσαϊοι οὗ ἐπε ρ]οὺ νγὰβ νγουκίηρ' 
νίὉἢ ἃ οογξαΐῃ τηοἀογαξίοη ἀπα ἀατγίηρ ἴο ργοοσεβα ππΐο 
Ιοοα ΟὨΪΥ ἰπ βοῖὴδ ἱπϑίδησαβ ; ἔδαυϊηρ,, ρΡΥθϑ δ ]ν, 
ἐπα του] εξιάς οἵ Ὀε]θνουβ, δα Παϑϑἰ αὐϊηρ ἴο ρ]υ προ 
ἰπΐο ἴῃ6 νῶν ἃρδϊπδῦ τι8 81} αὖ οποθ. Βαυὺ σψῇδθῃ ἢδ 
ΡῬΓΘΡαγοα Πΐτηβοὶῦ 501 βαυύμοὺ ἔου Ῥαΐι]α, Ὁ 15. αυϊδα 

ΠΠΡΟΒΘΙθ]6 ἴο τεοοπηῦ ὑπ6 πυση Υ οὐ ἔπ 6 5ρ] 6 πάσαν οὗ 
Οοα᾽ 5 τηδγίγυβ ὑπαὺ 1Ὁ νγὰβ σίνεη ἴο {Π6 ᾿ἱπῃδθι αηΐβ 
ἘΠγουρπουὺ 411 {πῸ οἰδ65 ἃπα σουηγυ ρᾶγὺβ ἴο 566. 
ο Υ͂, Ἴο Ῥερΐη νἱἢ, ὑπ6 τποτηθπὺ ἐπαὺ ἐπε ἄθογεα 
δραϊηδὺ ὑπ 6 ΘΠ γοΠ 65. γ85 ρα] 5Πη6α δὖ Νίοουηεαϊΐα, 8 
οουΐδῖη ῬΘΥΒῸΠ ᾿ ὈΥ ΠΟ τη 6 8η5 ΟΌβοῦτα, Ραΐ τηοϑῦ ΠΙΡΉΪΥ 
᾿Βοπουγαά 85 πε ψουἹᾶ οοπηΐθ ρΥΘ- ουλΐηθησθ, τηονϑα 
Υ Ζ68] ἐονναγτὰ οα δηά οδυγὶθα ἀνγαὺ ὈΥ Πῖ5 Ὀυγπηρ' 
 αΐτῃ, βεἰσεα δηα ἴοτα ἰὉ ἴο ρίθοθβθ, θη ροβίεα ὑρ ἴῃ 
8 Ορθῃ 8πα Ρυθ]}ο Ρ]δθβ, 85 δῃ ὉΠΠΟΙΪΥ ἃπα ρῥγοΐδῃηβ 

Οἠγοηΐοῖθ. ΤῊΘ ψοντᾶβ “ῃοθνοῦ ΠῈ6 νγαβ᾽᾽ δῖ ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
᾿σοπίοτιηρίμοιι8----δ νγὰ8 ποὺ σου ἢ πϑιηΐηρ". Ἢ 
᾿ς 2 ῬγΟΌΔΡΟΙΥ Ἐπιοέῃία5, 80 51 θα τηδυίνγάοτη δἷ Νἰ οπιθᾶϊα 
ἢ ΕΘΡΓΙΔΙῪ 94. ἐπα ἀν οὐ νυ ηΐϊσοἢ ἔπ6 δαϊοὺ τνὰβ ΡΠ 5 Π66. 
 Ττδαϊοη, πονγανον, θη δα Πίτη ψ ἢ 5. θόρε οὗ ΕἸ Πρ]απα. . 
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σπαράττει, δυεῖν ἐπιπαρόντων κατὰ τὴν αὐτὴν 
ὔ ,ὔ “- ’ὔ ΄-“ἢ ΝΜ πόλιν βασιλέων, τοῦ τε πρεσβυτάτου τῶν ἄλλων 

καὶ τοῦ τὸν τέταρτον ἀπὸ τούτου τῆς ἀρχῆς 
ἐπικρατοῦντος βαθμόν. ἀλλ᾽ οὗτος μὲν τῶν τηνι- 
κάδε πρῶτος τοῦτον διαπρέψας τὸν τρόπον ἅμα 
τε τοιαῦτα οἷα καὶ εἰκὸς ἦν ὑπομείνας ὡς ἂν ἐπὶ 

᾿ 

τοιούτῳ τολμήματι, τὸ ἄλυπον καὶ ἀτάραχον εἰς 
αὐτὴν τελευταίαν διετήρησεν ἀναπνοήν. 

ΨΙ. Πάντων δὲ ὅσοι τῶν πώποτε ἀνυμνοῦνταιῚ] 
3 

θαυμάσιοι καὶ ἐπ᾽ ἀνδρείᾳ βεβοημένοι εἴτε παρ 
“Ἐλλ ν ᾿Ὶ Ξ ,ὔ ΝΜ ε ησιν εἴτε παρὰ βαρβάροις, θείους ἤνεγκεν ὁ 

“ 4 
καιρὸς καὶ διαπρεπεῖς μάρτυρας τοὺς ἀμφὶ τὸν 
Δωρόθεον βασιλικοὺς παῖδας, οἵ καὶ τῆς ἀνωτάτω 
παρὰ τοῖς δεσπόταις ἠξιωμένοι τιμῆς γνησίων 
τε αὐτοῖς διαθέσει τέκνων οὐ λειπόμενοι, μείζονα 

“- ε 5 “- ΄ “- “- ,ὔ ᾽; 

Ιοϊά. τι, 26 πλοῦτον ὡς ἀληθῶς ἥγηνται τῆς τοῦ βίου δόξης 
καὶ τρυφῆς τοὺς ὑπὲρ εὐσεβείας ὀνειδισμούς τε 
καὶ πόνους καὶ τοὺς κεκαινουργημένους ἐπ᾽ αὐτοῖς 
πολυτρόπους θανάτους" ὧν ἑνός τινος οἵῳ κέχρηται 
μνησθέντες τῷ τοῦ βίου τέλει, σκοπεῖν ἐξ αὐτοῦ 

- - δ 
καὶ τὰ τοῖς ἄλλοις συμβεβηκότα τοῖς ἐντυγχάνουσιν 
καταλείψομεν. 

ἬὝἬ! ’ὔ » ’ὔ ᾿ Α ὔ φ 
γετό τις εἰς μέσον κατὰ τὴν προειρημένην 

“λ »|9 φΦ ὃ ὃ λ ’ 3 ’ὔ θ - δὴ 

πόλιν ἐφ᾽ ὧν δεδηλώκαμεν ἀρχόντων. θύειν δὴ 
οὖν προσταχθείς, ὡς ἐνίστατο, γυμνὸς μετάρσιος 
Ε] “-“-" “- ἀρθῆναι κελεύεται μάστιξίν τε τὸ πᾶν σῶμα κατα- 
ξαίνεσθαι, εἰς ὅτε ἡττηθεὶς κἂν ἄκων τὸ προστατ- 
τόμενον ποιήσειεν. ὡς δὲ καὶ ταῦτα πάσχων 
ἰὃ ᾽ὔ ΕΣ ΝῚ Α "ὃ »" » ,ὔ ὑπ 

ἀδιάτρεπτος ἦν, ὄξος λοιπὸν ἤδη τῶν ὀστέων ὕπο- 
φαινομένων αὐτοῦ σὺν καὶ ἅλατι φύραντες κατὰ 
τῶν διασαπέντων τοῦ σώματος μερῶν ἐνέχεον" 

1 4,6. ἸϊοοἸο ϊδη. 3. ἐ,9. Οδἰογίιβ. 
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ἐῃίπρ ; [πᾶ ἐπὶ5. μα 414] ψμ]]6 ὕνγο δ υΟΥ 5 ὑγΈ γα 
Ῥγεβϑηῦ ἴῃ ἐπ βάστα οἰδγ, [Π6 βεπίου οὗ ἔπθπι 8]],1 δπᾶ 
ἢδ ψ8ο Πο]ά ἐπε ἔουγιῃ ρ]δοα ἰῃ ἐμ 6 σονεγητηθηῦ ἰμοΥ 
Βῖτη.2 Βαὺ {Π|5 πηδῃ νγὰϑ ὑπ ἢγϑὺ οὔ ἵποβε δὖ ὑἐμπαῦ ἐἰπια 
γγΠῸ ἔππ5 αἰθυϊηρι θη θα Ηἰγηβο!; δπάᾶ, αὖ ἔπθ βϑῖὴθ 
ἀἴπηθ, ἰπ Πὶβ δπάσγαποα οὗ βυοῃ γϑϑυ]ῦβ ἃ5. παύαγα! 

᾿ ΦΟ]Π]ονγεα ἃ ἀδτίηρ' δοὺ οὗ ἐΠἷ5 Κίπα, ἢς τηδϊπἑαϊπθα δῃ 
ππίγοι Ὁ]6α δηα ὑπάϊϑῦυτθεα ἀθυηθαποῦν ἴο ΐβ νΕΥῪ 
Ἰαϑὺ Ὀσθδίῃ. 

ΥἹ. Βαυΐ διιοηρ 411} ἔποβα σὑγοβα ρυαῖβεβ ἤᾶνε δυου 
γεὺ θθϑη βιηρ' 85 ψουΐῃυ οὗ δαπιϊγαύίοη δηα ἔδυ θα ἔῸΥ 
οουτασα, Ποῖμου ὈγῪ ΟΥδεῖκβ οὐ θαυ αυῖδηβ, {Π|5 οοοδ- 
βίοῃ ρυοαποαα ἔποβα ἀϊνίπα ἀπά ουῤδίδπαϊηρ' ΤΥ ΥΥΒ 
Βοτοίμδυβ δπᾶ ἐπα ἱτηρεσῖαὶ βεσναηὶβ ὑπαῦ γοτα τ τ ἢ 
Πῖτη. ΤΉδβ6 ρεύβοῃβ ῃδᾶ θεδϑη ἀδεπηθα ψουΐῃν οἵ {πΠ6 
Βρηδϑὺ Ποηοὰῦ ὈΥ ὑπμεὶν τααβύθυβ, γηο Ἰονεα ὑμθα πὸ 
1655 ἔπδῃ ὑπεὶν οὐνῃ ομ]άγθη ἢ θαΐ ὑπαὺ δοοουηϊθα {ῃ8 
ΤΕΡΙΌΔΟΙΟ5 δα βυθογίηρθ ἔρον ρἱθῦν δηαᾶ {Π6 τ ΔΗΥ͂ 
ἔουτηβ οἵ ἀθαίῃ ἐπαῦ γγευα πον]ν ἀδνβεα ἀραϊπβὺ ὑΠ θυ; 
ἃ5 ὑγαϊν σγοαῖου το θ5 ἔπδπ ἐπα ἔαὶν ἕασηθ δπα ἸαΧΌΤΥ 
οὗ {Π15 116. Ὗ 588}} πχβηϊίοη ἐπα κἰπά οὗ ἀβαίῃ ὑπαὶ 
ὁΠ6 οὔ ἐΠοτὴ τηεὺ, δηα ᾿θᾶνα οὐ τθδᾶθυβ ἴο σίου ἔγτΌσα 
ὑμαὺ ᾿ἱπϑίδπος σγμδὺ παρρεηδά ἴο ὑπα οὐμουβ. 
Α οογίαϊῃ τηδῃ νγᾶβ ΡῈ οἷγ Ῥτουρηὺ ἔουνατα ἴπ {Π6 

οἷν οἵ ψῃΐοἢ νγα πᾶνε βροκβθὴ δρονθ, υπᾶρϑυ Π6 συ] 6 Υ8 
γγα Πᾶνα τηθηξϊοηθα. Ηδ γψὰβ οὐάθγθα ἴο βδουίῆσα ; 
Δα, 5 ἢ6 γϑἤιβθα, ὑπ δοτητηδηᾷ τγὰ8 σίνεη ἐπαὺ ἢ6 
Βῃοι]α 6 ταϊβθα οἡ Πὶρἢ πακβά, δἀπᾶ πᾶνε ἢΐβ ψῃ0]6 
Ῥοάγ ἴοτῃ σἱνἢ βοουτραβ, ἈΠῈ} μ6 5Που]ὰ σῖνα πῃ, δπα 
Ἔνθη ἀραϊηϑὺ Πΐ5. ψ}}} ἀο δῦ τγὰβ δία θη τα. Βαυΐ 
γῃ θη Πδ γϑηγαϊηθα πητηον θα ουθὴ ἀπάου ἔΠ686 βυου- 
ἴηρϑ, ἔΠ6Ὺ ργοοθβαδᾷ ἴο τηΐχ νίπεραῦ δηά 58]Ὁ ἑορεμου 
δα ρου ἔθη ἱπῖο {π6 τηδηρ]θα ρατὶβ οὗ ἢΐβ Ροάν, 
γγῃογα Π6 θΟΠ65 ἡγΕ 6 Δτεδαν βῃονίηρ. Αμπα 85 ἢβ 
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ὡς δὲ καὶ ταύτας ἐπάτει τὰς ἀλγηδόνας, “ἐσχάρα 
τοὐντεῦθεν καὶ πῦρ εἰς μέσον εἵλκετο, καὶ κρεῶν 
ἐδωδίμων δίκην τὰ “λείψανα αὐτῷ τοῦ σώματος 
ὑπὸ τοῦ πυρὸς οὐκ εἰς ἄθρουν, ὡς ἂν μὴ συντόμως 
ἀπαλλαγείη, κατὰ βραχὺ δὲ ἀνηλίσκετο, οὐ πρό- 
τερον ἀνεῖναι τῶν ἐπιτιθέντων αὐτὸν τῇ πυρᾷ 
συγχωρουμένων, πρὶν ἂν καὶ μετὰ τοσαῦτα τοῖς 
προσταττομένοις ἐ ἐπινεύσειεν. ὁ δ᾽ ἀπρὶξ ἐχόμενος 4 
τῆς προθέσεως νικηφόρος ἐν αὐταῖς βασάνοις 
παρέδωκε τὴν ψυχήν. τοιοῦτον τῶν βασιλικῶν 
ἑνὸς τὸ μαρτύριον παίδων, ἄξιον ὡς ὄντως καὶ 
τῆς προσηγορίας" Πέτρος γὰρ ἐκαλεῖτο. 
Οὐ χείρονα δὲ καὶ τὰ κατὰ τοὺς λοιποὺς ὄντα ὅ 

λόγου φειδόμενοι συμμετρίας παραλείψομεν, τοσοῦ- 
τον ἱστορήσαντες ὡς ὅ τε Δωρόθεος καὶ ὁ Γοργόνιος 
ἑτέροις ἅμα πλείοσιν τῆς βασιλικῆς οἰκετίας μετὰ 
τοὺς πολυτρόπους ἀγῶνας βρόχῳ τὴν ζωὴν μετ- 
αλλάξαντες, τῆς. ἐνθέου νίκης ἀπηνέγκαντο βραβεῖα. 
Ἔν τούτῳ τῆς κατὰ Νικομήδειαν ἐκκλησίας ὁ 

“τηνικαῦτα προεστὼς Ανθιμος διὰ τὴν εἰς Χριστὸν 
μαρτυρίαν τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται" τούτῳ δὲ 
πλῆθος ἄθρουν μαρτύρων προστίθεται, οὐκ οἶδ᾽ 
ὅπως ἐν τοῖς κατὰ τὴν Νικομήδειαν βασιλείοις 
πυρκαϊᾶς ἐν αὐταῖς δὴ ταῖς “ἡμέραις ἁφθείσης, ἣν 
καθ᾽ ὑπόνοιαν ψευδῆ πρὸς τῶν ἡμετέρων ἐπιχειρη- 
θῆναι λόγου διαδοθέντος, παγγενεῖ σω ηδὸν βασι- 
λικῷ νεύματι τῶν τῇδε θεοσεβῶν οἵ μὲν ξίφει 
κατεσφάττοντο, οἱ δὲ διὰ πυρὸς ἐτελειοῦντο, ὅτε 
λόγος ἔ ἔχει προθυμίᾳ θείᾳ τινὶ καὶ ἀρρήτῳ ἄνδρας 
ἅμα γυναιξὶν ἐ ἐπὶ τὴν πυρὰν καθαλέσθαι- δήσαντες 
δὲ οἵ δήμιοι ἄλλο τι πλῆθος ἐπὶ ᾿σκάφαις τοῖς 
θαλαττίοις ἐναπέρριπτον βυθοῖς. τοὺς δέ γε βασι- 
266 
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ἀεϑρίβεα ἐῃδβα ραΐπβ αἷϑθο, ἃ ουἱαϊσοῃ δηᾶ ἢἤγε ψγεῖα 
ἴμδη ῥγοάποαά, δπα {Π6 γτϑιηηδηΐβ οὗ μἰβ θΟάγυ, 15 ἃ5 
1 τὸ γεσα ἤθβῃ ἔθου δαὐϊηρ', γγεῦα φοῃϑυτμηθα ὈΥ ἐπα ἤτα, 
ποὺ 811] αὖ οὔποθ, ἱπ οδβα Πα τηϊρῃὺ ἢπα ἱτητηδαϊαϊα 
τ ]θαβ6, θαΐ 1016 Ὀγ Π0}16 ; ΠΟΥ σγεσα ἔῃοβα ψΠῸ Ρ]δορά 
Βΐτα οἡ ἐπα ὑυγε 8] ονγεα ἴο ἀδϑίϑῦ, 1}, δθου βα ἢ 
ΒΕ  υηρσθ, μ6 5Που]α βἰρην 5 ἀϑϑθηῦ ἴο ψῃδὺ τνᾶϑ 
σογητηδηαθα. Βαυὺ Πα οἰυηρ ἤχϑαϊν ἴο ἢ ρυγΡοΟβα, 
Δα ἐγ απ ρδηνν σᾶνα ὰΡ {πε σμοβῦ ἴῃ ἐπα τηϊαϑὶ οὗ 
Πῖ5 τογῦασεβ. ϑΈΘἢ νγὰβ ὑΠ6 τηαγίγνγάοση οὗ οπα οὗ ἐῃ8 
ἱτπαρ 6Υ18] βευναηΐβ, γγΠ0Ὸ {γι} νγὰ8 σου ῃΥ οὗ 8 πᾶ πΊ6. 
ΕἘὸῚ Πα νγὰβ οδ]δᾶ Ῥεΐεσ. 

Βαϊ νὰ 584}} ρᾶ85 θγ ἐπε τηδυίγγαοσηβ οὗ ἐπε σαϑὺ, 
ὑβποιρὴ ὑπαν σψγεῦα ποὺ ἰηξουίου, μανίηρ τεραγὰ ἴο ἐπῈ 
ἄπε ργορουίϊομβ οὗ πῸ Ῥοοῖὶς ; ΟἿΪΥ ρ]δοίηρ ἴῦ οἢ 
τεοοτα ἐπαὺ Πογοίμθυβ ἀπ αοτγροηῖΐαβ, ἑοροῦμου ἢ 
ΤΩΔΏΥ ΟὐΠο 5 οὔ π6 ᾿τηρουΐα] Πουβ6 0], αἴου οοπῇϊοὺβ 
οὗ νατίουβ Κίηα5, ἀδραγίβα {Πἰ5 11ξ6 Ὀγ βἰγδηρ)Ἔ ηρ;, ἀπά 
80 οαὐτϊοα οὔ᾽ Π6 ρυ1Ζεβ οἵ πε ἀοα-οΐνεη ν]Ἱοΐοτνυ.. 

Αὐ παῖ ἐπηθ Απιμίτγηιιβ, σγῆο ὑμθη ργεβί θα ον οῦ 
1 σμυτοῇ δ ΝΙοοτηθαϊΐα, νγα5 θα μϑδαθα ἔου 5 νυ π 655 
ἴο Ομγῖβϑι. Απᾶ στ Πΐπη τὰ ἀϑβοοίϊαϊεα ἃ ἰαῦρα 
ΠυτΉθ 6. οὔ τηαυῦγυϑ 81} οροῖμευ ; ἔου, 1 Κπον ποὺ μον, 
ἴῃ {πΠ6 ραΐδος δ Νοοιηβαΐα ἃ ἔγε σόα ουὖ 'π ὑΠο568 
ΨΕΙῪ ἄδγβ, δα ἐπγουρἢ ἃ ἔδ]5ε βυβρίοίοῃ ἔῃ 6 Υὐτγη ΟΥ 
ψεπὺ δυουπα ἐῃδὺ 1Ὁ νγὰ5 ὑπ6 σου οὗ οὐσ ΡῬβορ]α : δπᾶ 
ὈΥ ἐπα ἱτηρουῖαὶ οοτητηδηα ὑμ6 Οοα- βαυίπρ' ῬΘΥΒΟΠΒ 
ἔθου, 016 ἔδυ !]165 ἀπα ἴῃ ἤΘαρΡ5, ΤΕ 6 ἴῃ ΒΟΙῚ6 ο8565 
Ῥυϊομογθα ἢ ἐπε ϑυνοτά ; 8116 οὐμοὺβ γε 6 Ρευ- 
ξεοϊεα ὈΥ ἔτεα, ψῃθη ἴὉ 18 τεοοσάθα ὑμαὺ τηθῃ δπὰ 

᾿ς ΜΟΙΆΘΩ ἰοδαροα ἀροη ἐπε ργτύα ψ] ἢ ἃ αἰνίπθ δηα ὑπ- 
ΒΡΘΔΚΑΡΙΘ δαροῦπθθθ. ὙΠῸ δχθουϊοπθβ ὈῬουηα ἃ 
τη] τας οὐ οὐμουβ, δηᾶ [ρ]δοίηρ' ἐμ6τη] οα θοδὺβ ἴἤσθνν 
ἔθοῖα ἰπΐο ἐπα ἀερίδβ οὗ με 5βεὰ. ἊΑ.5 ἴο {Π6 ἱτωρϑσῖδὶ 
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λικοὺς μετὰ θάνατον παῖδας, γῇ μετὰ τῆς προσ- 
ηκούσης κηδείας παραδοθέντας, αὖθις ἐξ ὑπαρχῆς 
ἀνορύξαντες ἐναπορρῖψαι θαλάττῃ καὶ αὐτοὺς 
ᾧοντο δεῖν οἱ νενομισμένοι δεσπόται, ὡς ἂν μὴ ἐν 
μνήμασιν ἀποκειμένους προσκυνοῖέν τινες, θεοὺς 
δὴ αὐτούς, ὥς γε ᾧοντο, λογιζόμενοι. 

Καὶ τὰ μὲν ἐπὶ τῆς Νικομηδείας κατὰ τὴν ἀρχὴν 
3 ᾽ὔ “ “ “ 3 ᾽ ἀποτελεσθέντα τοῦ διωγμοῦ τοιαῦτα: οὐκ εἰς 8 

Α 3 δι ᾿Ὶ ᾿Ὶ Ἁ Ὁ μακρὸν δ᾽ ἑτέρων κατὰ τὴν Μελιτηνὴν οὕτω 
, ’ὔ ᾿ “5 7 ΝΜ " Α καλουμένην χώραν καὶ αὖ πάλιν ἄλλων ἀμφὶ τὴν 

Συρίαν ἐπιφυῆναι τῇ βασιλείᾳ πεπειραμένων, τοὺς 
Ἄ -“Ὅ. : “-“᾿ “- ε “- πανταχόσε τῶν ἐκκλησιῶν προεστῶτας εἱρκταῖς 

-“ - δ᾽ καὶ δεσμοῖς ἐνεῖραι πρόσταγμα ἐφοίτα βασιλικόν. 
᾿ ε ,ὔ “-Ἠ "» " τ ’ “-“ 

καὶ ἦν ἡ θέα τῶν ἐπὶ τούτοις γινομένων πᾶσαν 9 
διήγησιν ὑπεραίρουσα, μυρίου πλήθους ἐν παντὶ 

ἥ ’ " Ἁ “ τόπῳ καθειργνυμένου καὶ τὰ πανταχῇ δεσμω- 
τήρια, ἀνδροφόνοις καὶ τυμβωρύχοις πάλαι πρό- 
τερον ἐπεσκευασμένα, τότε πληρούντων ἐπισκόπων 
καὶ πρεσβυτέρων καὶ διακόνων ἀναγνωστῶν τε 
καὶ ἐπορκιστῶν, ὡς μηδὲ χώραν ἔτι τοῖς ἐπὶ 
κακουργίαις κατακρίτοις αὐτόθι λείπεσθαι. 

Αὖθις δ᾽ ἑτέρων τὰ πρῶτα γράμματα ἐπικατ- 
εἰληφότων, ἐν οἷς τοὺς κατακλείστους θύσαντας 

᾿ ᾽ -«- , ϑνθ ᾿᾽ , ᾿ ’ μὲν ἐᾶν βαδίζειν ἐπ᾽ ἐλευθερίας, ἐνισταμένους δὲ 
μυρίαις καταξαίνειν προστέτακτο βασάνοις, πῶς 
ἂν πάλιν ἐνταῦθα τῶν καθ᾽ ἑκάστην ἐπαρχίαν 
μαρτύρων ἀριθμήσειέν τις τὸ πλῆθος καὶ μάλιστα 
τῶν κατὰ τὴν ᾿Αφρικὴν καὶ τὸ Μαύρων ἔθνος 
Θηβαΐδα τε καὶ κατ᾽ Αἴγυπτον; ἐξ ἧς καὶ εἰς 

1. ΤῊς ργονίποα οὗ Αὐτηθπία Μίποσ, οἵ νυ ῃίοῃ Με θη ν᾽ 8 
ἴῃς οαρίί4]. 
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βουύνδηΐβ, σγῇοβα Ὀοαΐθβ αἴδζεου ἀθαῖῃ μδᾶ θδθδθῃ οουη- 
τηϊ δα ἴο ὑπε ρστουπᾶ τὶ αὐίηρ Ποπουῦτθ, ὑμῖν 
τερυϊοα τηϑβύθυβ, βίαν ϊπρ αἴ 68}, ἀθουηθα Ὁ ΠΘΟΘΒΘΒΑΥῪ 
ἕο Ἔδχῇυχηθ ἔπϑιη πα οαβὺ ἔθη 4150 ἱπῖο {πῸ 568, θϑὺ 
ΔΏΥ, Γαρδταϊπρ' ἔΠθτη 85 δοῦν σΟα5 (80 δὖ ᾿δαβϑὺ {Π6 Ὺ 
ἱτηδρῖη 64), 5Βῃου]α γουβῃΐρ ἔμθῖη ἃ5 ὑΠ6Ὺ ἸΔΥ ἴῃ ὑπεὶν 
ζουη 5. 

ΘΌΘΙ εσα ἐπα ἐπίπρϑ ὑπαὺ ψεῦα ἄοπα ἴῃ Νίοοτηθᾶϊα 
αὖ ἴῃς Ὀερὶππίπρ' οὗ {π6 ρευβεουϊἝοη. Βαΐ ποὺ Ἰοῃρ 
αἰξουνγατᾶβ, 6 βοὰθ ἱπ {π6 αἰδίσϊοὶ Κπόον 885 
Μεϊϊδεπα,, δπα αρϑῖπι οα {πΠ6 οὐμεὺ παπᾶ ψῇθη οὐ οῖβ 
ἰπ ϑὅ'γυῖα, μδᾶ αἰζετιρίβα ἴο ἰαϊκε ροββεϑβίοῃπ. οὗ ἐπε 
Ἐχηρίγθ,2 δὴ ἱτηρουΐδὶ οοτηγηδηα νγαπὺ ἔουτῃ ὑπαὶ {πα 
Ρτεϑίἀθηΐβ οὗ π6 ομυσομαβ δνουυνμοσα 5μου]α ΡῈ 
ὑπγόνῃ ἰηἴο ῥυΐβοη δηα Ροπᾶβ. Απά {πε βρεοῖδο]α οὗ 
ψῃδὺ ξΟ]]ονγεα βυγραβ5685 81} ἀθβουρύϊοη ; ἴου ἴῃ Ἔν ΕΥῪ 
ΡΙδοβ ἃ οοχηΐ]658 ΠπυσθῈΥ ἡγε τῈ βῃαῦ ἀρ, δπα δνευγ- 
γγΒοτα ἐπα ῥυίβομβ, ὑπαὺ Ἰοῃρ ἃρῸὸ δᾶ Ῥεθβὴ ργεραγϑᾶ 
ἔργ τηυγάθυθυβ δηα συανθ- ΟΡ οΥ5, ψεσα ὑπο Π]16α 
ἢ Ὀβμορ5 δα ρυθβογύειβ ἃπα ἀθδοοηβ, Γαϑάθυβ δηᾶ 

Θχογοϊθίβ, 580 ὑπαὺ ἔῇθσα νγὰβ 0 ἸΟΠΡΘΥ ΔΗΥ͂ ΤΌΤ ἰοῖν 
ὑμεσα ἔου ἔποβα οοπάθιηπααᾶ ἔου ψτοπραοίΐηρ. 

Μογϑονου, ἐῃς ἢγϑὺ Ἰοὐζου τνγὰβ ἔο]ονγεα ὈΥ οὔθ β, 
νβογοίη ἐῃε ογάσευ δᾶ Ῥβθῃ σίνεῃ ὑμπαὺ ἔμοβα ἰπ 
ῬΥΐβοη βου] ὈῈ δἱονεα ἴο ρὸ 'ἴπ ΠΠΡαυὺγ 1ξ ὑπο γ 
βδουϊορά, θαυὺ 1 πον γοΐαβεα, βῃου]α 6 του ]αϊεα 
Ὀγ οουηίοθβ ἑογξαστεβ. Απα {πθπ, ΟΠο6 τποῦ8, ΠΟΥ 
οου]α μα Πουα πυσαθου ἐπα τυ] ταάε οἵ {πΠ6 ταύ νυ β 
ἴῃ 680 ἢ ῥγονίποθ, δπα δἽϑρϑοΐδ!ν οὗ ὑμποβα ἴῃ Αἴτῖοα 
δι Μαυτεϊδηΐα,Σ ἂμ ἰπ ὙΠοθαῖβ ἂπα Ἐν ργρὺ 
Ἐγόχτῃ {Π15 Ἰαϑῦ σου 4150 βοῖηβ ἀδραγίβα πο οὐἢ ον 

5. Τὸ 15 αυἰΐα ἀποουίαίη ἰο τ δὲ τἰβίηρ Ἐμπιβθἶτ8 ΠῸΓῈ το δ 8. 
8. Τα ϊ, “τῆς ῥγονίποα (ἔθνος) οὗ με Μοουβ.᾽" 
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ἑτέρας ἤδη προελθόντες πόλεις τε καὶ ἐπαρχίας 
διέπρεψαν τοῖς μαρτυρίοις. 

ΥΙΙ. Ἴσμεν γοῦν τοὺς ἐξ αὐτῶν διαλάμψαντας 
ἐν Παλαιστίνῃ, ἴσμεν δὲ καὶ τοὺς ἐν Τύρῳ τῆς 
Φοινίκης: οὗς τίς ἰδὼν οὐ κατεπλάγη τὰς ἀναρί- 
θμους μάστιγας καὶ τὰς ἐν τούτοις τῶν ὡς ἀληθῶς 
παραδόξων τῆς θεοσεβείας ἀθλητῶν ἐνστάσεις τόν 
τε παραχρῆμα μετὰ τὰς μάστιγας ἐν θηρσὶν 
ἀνθρωποβόροις ἀγῶνα καὶ τὰς ἐν τούτῳ παρδάλεων 
καὶ διαφόρων ἄρκτων συῶν τε ἀγρίων καὶ πυρὶ 
καὶ σιδήρῳ κεκαυτηριασμένων βοῶν προσβολὰς 
καὶ τὰς πρὸς ἕκαστον τῶν θηρίων θαυμασίους τῶν 
γενναίων ὑὕπομονάς; οἷς γιγνομένοις καὶ αὐτοὶ 3 
παρῆμεν, ὁπηνίκα τοῦ μαρτυρουμένου σωτῆρος 
ἡμῶν, αὐτοῦ δὴ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τὴν θείαν δύναμιν 
ἐπιπαροῦσαν ἐναργῶς τε αὑτὴν τοῖς μάρτυσιν 
ἐπιδεικνῦσαν ἱστορήσαμεν, τῶν ἀνθρωποβόρων 
ἐπὶ πλείονα χρόνον μὴ προσψαύειν μηδὲ πλησιάζειν 
τοῖς τῶν θεοφιλῶν σώμασιν ἐπιτολμώντων, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ μὲν τοὺς ἄλλους, ὅσοι δήπουθεν ἔξωθεν ἐρε- 
θισμοῖς παρώρμων αὐτά, φερομένων, μόνων δὲ 
τῶν ἱερῶν ἀθλητῶν, γυμνῶν ἑστώτων καὶ ταῖς 
χερσὶν κατασειόντων ἐπί τε σφᾶς αὐτοὺς ἐπι- 
σπωμένων (τοῦτο γὰρ αὐτοῖς ἐκελεύετο πράττειν), 
μηδ᾽ ὅλως ἐφαπτομένων, ἀλλ᾽ ἔσθ᾽ ὅπῃ μὲν καὶ 
ἐπ᾿ αὐτοὺς ὁρμώντων, οἷα δὲ πρός τινος θειοτέρας 
δυνάμεως ἀνακρουομένων καὶ αὖ πάλιν εἰς τοὐπίσω 
χωρούντων: ὃ καὶ εἰς μακρὸν γινόμενον θαῦμα 8 
παρεῖχεν οὐ σμικρὸν τοῖς θεωμένοις, ὥστε ἤδη 
διὰ τὸ ἄπρακτον τοῦ πρώτου δεύτερον καὶ τρίτον 
προσαφίεσθαι ἑνὶ καὶ τῷ αὐτῷ μάρτυρι θηρίον. 
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οἰ65. δα ρυονίποαβ 8πα σγεσα αἰβυϊ οι 5η 64 ἴῃ ἐπεὶν 
ΤῊΔΥ  ΥΥ ΟΠ. 
ὙΠ. Υε Κπονν δὖ δὴν γαῖβ ὑμοβα οὗ ἔπι ηο ψοτα 

οομβρίοαοιβ ἴῃ Ρα]θβεϊπα, ἃπα νγα πον ἃ͵5ὸ ὑποβα αὖ 
Ἴγτε ἴῃ ῬΒοεηίοῖα. ὙἾμο ὑμαῦ βὰν ὑμθπὶ νγὰ8 ποὺ 
βέγιοῖς τ ἱ ἢ ἀτηδζοιηθπὺ δὖ [Π6 Ππυτηθ  ] 685 [85ῃ65 ἀπά 
ῃ6 βἰβαξαβίμεβθβ αἰβρίαγεα ὑπᾶθὺ ἔπεστι ὈΥ {π65868 
ὑχαϊγ τηδυν ]οὰ5 ομδιηρίοηβ οὗ ρσοα]ίηεββ; δ ἐπα 
οοηῆϊοῦ τ ἢ τηδη-οαϊϊηρ 1] Ὀεαβὺβ ἐμαὺ [ΟΠ] ονοα 
ἱτητηαϊαίθὶν οὐ ὑΠ6 ἰ85}065; {ῃ6 αὐΐϑδοϊκβ ὑπαὺ ὑπ6ῃ 
ἴοοῖς ρίδοα οἵ Ἰδοραγαβ δηὰ αἰογεηὺ Κίπαβ οὗ θ6δῖ5, οὗ 
ψ 114 θοδΥβ δηα Ὀ0}15 σοδαοα ψ ἢ Ποὺ ἴτοπ ; δηα {ῃ6 
τη ΔΎ 6 ]]ου5. ἐπάαταποα οὗ ὑΠ 6586. ΠΟΡ]6 Ῥϑύβοηβ ΠΘΗ 
ΟΡΡοββᾶ ἴο βοὴ οὗ ὑπ ψ]α Ὀεαβὶβ ἢ Υα οὐ βαῖνε 
ὙΕΥῈ ργεβεηῦ ψΠ6Πη ὑμεβα ἐπίπρθ σεῦ Βαρρεπίηρ, 
ψβδῦ {τὴς γα 6 Π6]α πδ ργεβϑθηῦ, αἰνίηθ ρον οὗ οὐσ 
ϑανίουν, 7685 ΟΠ γθὺ Ηϊταβο], ὑπ6 ΟΡ] οὶ οὗ ἐμεὶν 
υυίϊηθβ5, δηα {Π6 οἸθαν τηδηϊξεβίαίϊοη οὗ ὑμαῦ ρονγαῦ ἴο 
ἐπα τηαγίγυβ. Τη6 πιδη-ϑδιϊηρ Ὀεδϑίβ ἔου ἃ οομβίθυ- 
8016 ἐΐϊης αἀἰα ποὺ ἄδγε ἴο ᾿ουοῆ οὐ δϑϑὴ Δρρυόδοῃ 
{πε Ὀοάϊο5 οἵ ἴποϑα ψγῇο ψοῖα ἀθαῦ ἰο αοα, Ὀαΐ ταϑα 6 
ὑΠοῖν αὐΐδοκβ οὐ ὑπ8 οὐμϑῖβ γῆ. Ῥγθϑυσα Δ ὈΥ γ Υα 
Ῥτονοκίηρ δηᾷ υτρίηρ ἔπθτὰ οα ἔγοτα ἐπε ουΐδίαα ; 
8116 Π6 ΠΟΙΥ οΠδιηρίοηβ ὑχουα ὑΠ6 ΟΠΪΥ ῬΘΥΒΟΠΒ ΤΠΟΘΥ 
αἰ ποὺ τϑδοὴῦ δὲ 811, ἐπουρῇῃ ὑμαῪ 5ἰοοά παῖε, 
ψγανίηρ ὑπο ῖν Πδηα5 τὸ ἄγαν ὑπθυη οἢ ἴο ὑμϑυηβαῖνεβ 
(ἔου ὑπ15 ΠΥ ψγευα οοτητηδηαθβα ἴο 40) ; 8πα βοιηθ- 
{ἴτηθϑ, θη ὑῃ6 θδαϑίβ ψου]Ἱᾶ τὰκ ἃ στυϑἢ δὖ ἤθη, 
ὑμπαν ψουϊὰ Ὀ6Ὲ ομβοκεα Ὀγ, 88 1 σγεύβ, βουύὴβ αἰνίπα 
Ῥονγοῦ ἃ πα οπο6 ἀρδίη τε γθδῦ ἴο ἐπ γθασ. Απανθθῃ 
ὑΠῖ8 Παρρεπηθά ἔου ἃ Ἰοπρ' {ΐτηθ, 1 ὀοοαβίοπμ αὶ ΠΟ 51η8]]} 
ἀβιοηἰβητηθηῦ διηοηρ ὑΠ6 ϑρεοϊδζουβ, 50 ὑπαῦ, 885 1ῃ6 
βυϑὺ θεαϑὺ αἱ ποϊμίηρ,, ἃ Ββοοπα δπα ἃ ὑπίγα νγοσα ἰοὺ 

ἸΙοοβα ἀρίηβϑῦ ὁπῈ δηα {Π6 βδτη8 τ δυίυγ. 
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ἘΠΒΕΒΙΌΒ 

Καταπλαγῆναι δ᾽ ἦν τὴν ἐπὶ τούτοις ̓ ἀπτόητον 4 
τῶν ἱερῶν ἐκείνων καρτερίαν καὶ τὴν ἐν σώμασι 
νέοις βεβηκυῖαν καὶ ἀδιάτρεπτον ἔ ἔνστασιν. ἑώρας 
γοῦν ἡλικίαν οὐδ᾽ ὅλων ἐτῶν εἴκοσι δίχα δεσμῶν 
ἑστῶτος νέου καὶ τὰς μὲν χεῖρας ἐφαπλοῦντος εἰς 
σταυροῦ τύπον, ἀκαταπλήκτῳ δὲ καὶ ἀτρεμεῖ 
διανοίᾳ ταῖς πρὸς τὸ θεῖον σχολαίτατα τεταμένου 
λιταῖς μηδ᾽ ὅλως τε μεθισταμένου μηδ᾽ ἀποκλίνον- 
τός ποι τοῦ ἔνθα εἱστήκει τόπου, ἄρκτων καὶ παρ- 
δάλεων θυμοῦ καὶ θανάτου πνεόντων σχεδὸν αὐτῆς 
καθαπτομένων αὐτοῦ τῆς σαρκός, ἀλλ᾽ οὐκ οἶδ᾽ 
ὅπως θείᾳ καὶ ἀπορρήτῳ δυνάμει μόνον οὐχὶ 
φραττομένων τὸ στόμα καὶ αὖθις παλινδρομούντων 
εἰς τοὐπίσω. καὶ οὗτος μέν τις τοιοῦτος ἦν' 
πάλιν δ᾽ ἂν ἑτέρους εἶδες (πέντε γὰρ οἱ πάντες 
ἐτύγχανον) ἠγριωμένῳ ταύρῳ παραβληθέντας, ὃς 
τοὺς μὲν ἄλλους τῶν ἔξωθεν προσιόντων τοῖς 
κέρασιν εἰς τὸν ἀέρα ῥίπτων διεσπάραττεν, ἡμι- 
θνῆτας αἴρεσθαι καταλιπών, ἐπὶ μόνους δὲ θυμῷ 
καὶ ἀπειλῇ τοὺς ἱεροὺς ὁρμῶν μάρτυρας οὐδὲ 
πλησιάζειν αὐτοῖς οἷός τε ἦν, κυρίττων δὲ τοῖς 
ποσὶν καὶ τοῖς κέρασιν τῇδε κἀκεῖσε χρώμενος καὶ 
διὰ τοὺς ἀπὸ τῶν καυτήρων ἐρεθισμοὺς θυμοῦ καὶ 
ἀπειλῆς πνέων εἰς τοὐπίσω πρὸς τῆς ἱερᾶς ἀνθ- 
είλκετο προνοίας, ὡς μηδὲ τούτου “μηδὲν μηδαμῶς 
αὐτοὺς ἀδικήσαντος, ἕ ἕτερα ἄττα αὐτοῖς ἐπαφίεσθαι 

ὅδ 

θηρία. τέλος δ᾽ οὖν μετὰ τὰς δεινὰς καὶ ποικίλας θ 
τούτων προσβολὰς ξίφει κατασφαγέντες οἱ πάντες 
ἀντὶ γῆς καὶ τάφων τοῖς θαλαττίοις παραδίδονται 
κύμασιν. ΥἼΠΙ. καὶ τοιοῦτος μὲν ὁ ἀγὼν τῶν 

Α ἢ ᾿ ε ν᾿ ᾽ , » ᾽ 

κατὰ Τύρον τοὺς ὑπὲρ εὐσεβείας ἄθλους ἐν- 
δειξαμένων Αἰγυπτίων. 
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Ομ τρηὺ θα ἀϑιουπαδα δὲ ἐπε ἔβαυ]θϑβ δπᾶ να]δηΐ 
᾿ς Ῥδδυηρ οὗ ὕῃοβα ΠΟΙΥ Ῥδύβοῃβ ἴῃ ἐπε ἕδος οἵ {π6β8ε 
γα], ἀπ ἐῃ6 βἰεδαυ, ἱπῆδχίρ]α ἐπάυγαποθ ἴο θῈ 
ἔουπα ἴῃ γουπρ Ὀοάΐε5. ΕῸΣ δχϑιαρ]θ, γοῦ ταϊρηΐ 
Πᾶνα β566η ἃ ψουΐῃ, ποὺ ὑνγαπὶν γαᾶγθ οἷα ἴῃ 8]], 
βύδπαϊπρ' προυπά, 58 Πα πἀ5 βργεδα ἴῃ ἐπα ἔουτῃ οὗ ἃ 
ΟἸΌΒΒ, 8Π6, ΜΙ ἃ ταϊηα ἀπαϊβυηαγ θα δηα πητηονϑά, 

. τηοβὺ ἰθἰβιγοὶν δηραρθα ἴπ δαυποϑὺ ῬΥΔΥΟΥ ἴο {π6 
Ἰεῖῦγ ; πανοῦ ἃ ψεἱῦ ομδηρίηρ' Πΐβ στουπᾶ οὐ τεὐγεαῦ- 
ἱπρ ἔγοτη ἐπθ ρἷδοβς ψεσε 6 δα ἐδβη ἢΐβ βἐδηᾶ, 
116 θ6 815 δπα Ἰδεοραγάβ, Ὀγθαιηϊηρ' Δηρ ον ἀπ ἀδϑίῃ, 
δἰτηοβὺ ἐουοῃδα εἶθ νοῦν ἤθϑῃ. Απά γεΐ, ὈῪ ἃ αἰνίπα 
δια τηγϑίθσυϊοιιβ ρουγοῦ 1 οδηποῦ Ἔχρ δίῃ, ὑΠπαῖν σπου τῃ8 
ὙΕ͵Θ ΤηΠΖΖ] 64, 50 ἴο βρϑαῖὶς, δῃα παν γδὴ Ὀδοὶς ἃραῖῃ 
ἴο {π6 γτεᾶσ. ϑ'θοη ἃ ὁπα ψγᾶβ ΠΒ6ὲδ. Αραΐῃ γοῦ τηϊρῃῦ 
Βαανα βθεὴ οἰμϑὺβ (ου ὑΠ6Ὺ ψεῦα ἔνε ἴῃ 411) Τῃτοννη 
ἴο ἃ τηδἀδεπεάᾶ Ρ0]}, ψγῇο, θη οὐμοὺβ ἀρργοδομθα 
ἔγοσα ἔμ6 ουὐδίαθ, ᾿οσϑϑα ὑπο ἰηΐο {ῃ6 δἷν τ Πΐ5 
ΒΟΥ 5 ἃπα τηδηρ]εα ἴῃ θη, Ἰδανίπρ ἔμθτὰ ἴο θ6 ἴδκθη 
ἋΡ Βεαϊξαρδᾶ; Ὀυῦ ψῇθη Πα τυβῃδα ἴῃ ἐπγεαίαπίηρ' 
ΔΉΡΟΥ δὺ ἔῃ 6 ΠΟΙΥ ταδυῦυΥβ 88 που βιοοα ἀπρτοϊθοϊεά, 
ἢς νγγαὰβ ὕπ80]6 δνθὴ ἴο Δρργόδοῖ ἔμϑτα, ὑπουρὴ Πα 
Ῥανγϑᾶ στ Ηἰβ ἔδεῦ ἀπά ρυβῃβα τ Πΐ8. Πού π5. {815 
ὙΑΥ δπᾷ ἐπαὺ ; ἂδπᾶ ἱπουρὴ ὑπ6 σοδαϊηρ' 'τῸη5 Ῥτο- 
γοκοά Πΐτη ἐο Ῥγθαίῃε δῆροὺ δπα ἐῃγεαϊαπίηρ' ἢ6 νγἃ8 
ἀταρρεοα ἀυγᾶν Ὀδοϊσνγασαβ θγῪ Πινίηα Ῥγονίαθποθ ; 80 
ἐμαῦ οὐμον να Ὀεαβὶβ ψεσα Ἰοὺ Ἰοοβα ἀραίπβὺ ὑμϑιω, 
βίησα ἐπ6 Ὀ0]] ἰπ πὸ ψγ ἀ14 ὕπϑῖὰ ἐπ 5]1ρῃ αβὺ ᾿π]υτγ. 
ΤΉρδη δὖ ἰαϑὺ, δἴλοσ π6 ὑουυῖθ]α δηα νᾶυῖϊθα δϑβϑυ]ὲβ οὗ 
{με86 θεδϑῦβ, ἔῃϑυ σγεσα 8}} θα ϊοπευθα ψ ἢ {Π6 βοτὰ, 
δα ἰπϑίεδα οὗ θεΐπρ θυτὶεα ἴῃ {π6 βαυτῃ ψψογα οοτα- 
τηϊ εα ἴο {π6 σγανθβ οἵ με βεὰ. Ψ1Π1. βυοῃ γὰβ {Π6 
οοηΐαβὺ οὔ ἐπε Ἐξργρύϊδηβ ψηο αὖ Τ γγε αἰβραγεα {Ποὶν 
οοηῆϊοῖβ οα θ6 Πα] οὗ ριεἰγ. 
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Θαυμάσειε δ᾽ ἄν τις αὐτῶν καὶ τοὺς ἐπὶ τῆς 
οἰκείας γῆς μαρτυρήσαντας, ἔνθα μυρίοι τὸν 
ἀριθμόν, ἄνδρες ἅμα γυναιξὶν καὶ παισίν, ὑπὲρ τῆς 
τοῦ σωτῆρος ἡμῶν διδασκαλίας, τοῦ προσκαίρου 
ζῆν καταφρονήσαντες, διαφόρους ὑπέμειναν θανά- 
τους, οἵ μὲν αὐτῶν μετὰ ἕξεσμοὺς καὶ στρεβλώσεις 
μάστιγάς τε χαλεπωτάτας καὶ μυρίας ἄλλας 
ποικίλας καὶ φρικτὰς ἀκοῦσαι βασάνους πυρὶ 
παραδοθέντες, οἵ δὲ πελάγει καταβροχθισθέντες, 
ἄλλοι δ᾽ εὐθαρσῶς τοῖς ἀποτέμνουσιν τὰς ἑαυτῶν 
προτείναντες κεφαλάς, οἱ δὲ καὶ ἐναποθανόντες 
ταῖς βασάνοις, ἕτεροι δὲ λιμῷ διαφθαρέντες, καὶ 
ἄλλοι πάλιν ἀνασκολοπισθέντες, οὗ μὲν κατὰ τὸ 
σύνηθες τοῖς κακούργοις, οἱ δὲ καὶ χειρόνως 
ἀνάπαλιν κάτω κάρα προσηλωθέντες τηρούμενοί 
τε ζῶντες, εἰς ὅτε καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν ἰκρίων λιμῷ 
διαφθαρεῖεν. : 

ΙΧ. Πάντα δ᾽ ὑπεραίρει λόγον καὶ ἃς ὑπέμειναν 1 
αἰκίας καὶ ἀλγηδόνας οἱ κατὰ Θηβαΐδα μάρτυρες, 
ὀστράκοις ἀντὶ ὀνύχων ὅλον τὸ σῶμα καὶ μέχρις 
ἀπαλλαγῆς τοῦ βίου καταξαινόμενοι, γύναιά τε 
τοῖν ποδοῖν ἐξ ἑνὸς ἀποδεσμούμενα μετέωρά τε 
καὶ διαέρια κάτω κεφαλὴν μαγγάνοις τισὶν εἰς 
ὕψος ἀνελκόμενα γυμνοῖς τε παντελῶς καὶ μηδ᾽ 
ἐπικεκαλυμμένοις τοῖς σώμασιν θέαν ταύτην αἰ- 
σχίστην καὶ πάντων ὠμοτάτην καὶ ἀπανθρωποτάτην 
τοῖς ὁρῶσιν ἅπασιν παρεσχημένα: ἄλλοι δ᾽ αὖ 2 
πάλιν δένδρεσιν καὶ πρέμνοις ἐναπέθνῃσκον δεσμού- 
μενοι" τοὺς γὰρ μάλιστα στερροτάτους τῶν κλά- 
δων μηχαναῖς τισιν ἐπὶ ταὐτὸ συνέλκοντες εἰς 
ἑκάτερά τε τούτων τὰ τῶν μαρτύρων ἀποτείνοντες 
σκέλη, εἰς τὴν ἑαυτῶν ἠφίεσαν τοὺς κλάδους 
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Βαΐ οπ6 πηιβὺ δατηΐγα ὑῃοβα οὗ ἔβευα αἷβο ὑπαὶ ψψεα 
τηδγ γγϑα ἴῃ {πεῖν ον απ, ἤΘ τα σου η]655 πα 6 18, 
ΓΘ, ὙγΟΠΘη Πα ΟΠ] αγθη, ἀδβρίβίηρ' {Π18. ραββίηρ 
1πἴθ, σμάαυγεα ναυΐουβ ἔουτηβ οὐ ἄδαίῃ ἔου ἐμε βᾶκδ οὗ 
ΟἿ ϑανίουγ᾽β ὑβδοῃίηρ, ϑοιιθ οὗ ἔπθτι ὑγοθ οοιη- 
γαϊ δ εα ἴο {Π6 ἤδπηθβ δέθευ. θείπρ' ἕουπ δηα τδοϊκεᾶ απ 
δυϊθνουβν βοουγρεᾶ, δηᾶ βυεγίπρ οὐμου τηδηϊο]4 
Ἰουτηθηΐβ ἐθυυ]6 ὕο ἢδδι, ψἢ 16 βούηθ ὑγουα δηρι]εα 
ἴῃ 1Π6 868; οὐμϑβ τ ἃ ροοά οουταρο βἰγείομϑα 
ἔουτη ἐπεὶν μθδᾶβ το ἐβϑτα ἐμαὺ οαὐ ἐποτὰ οὔ", οὐ ἀϊθά 

ἴῃ ἐμ τηϊάβὲ οὗ ἐμεὶν ὑογίασεβθ, Οὐ ρϑυϊβῃβα οὔ Ββυηροτ ; 
Δα οὐμθιβ δραῖΐῃη ὑγεῦα οὐποῆθα, βοὴθ ἃ5. τηδ]6- 
ξαοΐουβ ὈΒ1Δ]]Υ ΔΥΘ, 8 Πα 50116, δυθῃ ΤΟΙ Ῥτγαΐα!ν, 

ΕΓ ὩΔΙ]Θα ἴῃ {Π6 ορροβίξζα τηϑπποι, μεδά-ἄονη- 
νγαγᾶς, δα Καρὺ αἰΐνα ἀπὲ} ὑΠ6Ὺ 5ῃου]α ρευίβῃ οὗ 
Βαπροῦ οα ἐπα ρΙ θεοῦ. 

ΙΧ, Βυλ τ ϑυγρββθαθ 41] ἀεδβουίριίϊοπ ψμαὶ ἐπ 
ΤΥ γΥ8 ἴῃ ἴῃ6 ὙΠεραὶβ ἐπάυγθα 88 ταρατάβ Ῥοΐῃ 
ουὔγαραβθ ἃΠα Δροηΐθβ. ΤΠδΥ Πα {π6 δηὐτα Ροάν 
ἴογῃ ἴο ῥίθοθβ υγῦ 5Πδ.Ρ 5ῃογᾶβ ἱπβίθαα οἵ οἷαν, 
Ἔνθη ὑη}}] 116 τγὰβ αχύϊμπου. Ὑοσαθη νγοσα ἐαβιεποᾶ 
ὈΥ οπϑ ἔοοῦ δπᾶ βυσιηρ' δἱοῦε ὑπγοιρὴ {Π6 αἷν, μοδᾶ- 
ἀονγηνγαγαᾶβ, ἴο ἃ μεῖρῃῦ ὈΥ οογίαίη τηδοῃϊηθβ, ἐμεῖν 
Ὀοαΐα5 σογαρ]θύθὶυ πακϑα ἢ ποὺ ονθῃ ἃ οονουΐηρ ; 
δηα ὑπ5 ὕΠ6γῪ ργδβεηΐθα ἐῃΐ5 ταοϑὺ ἀἰβρυδοθῦα!, οὐ 6] 
8.Π4 ἱπῃυπηϑη οὗ 8}1 βρβοῦδο!θβ ἕο ἐπ γῇ ο]6 δσοιυρϑῃν 
οὗ οπ]οοῖουβ. Οὐμοῖβ, ἀρδίη, ψγεσα ξαβίεπθαᾶ ἴο ἐγδαβ 
Δα ὑγιη 5, δηα 50 ἀϊθ. ἘῸν π6Ὺ ἄταν ἐοροῦμου ὈΥ 
οαγύδϊῃ τιϑοῆϊη 65 ὅΠ6 νΕΥῪ β γοηροβὺ οὗ {πΠ6 Ῥυδηο 68, 
ἴο 6δοὴ οὗ ψῃοῃ ὑπον ἔαϑίθπθα οπα οὗ ἐπθ τηδγῦγυ 
16ρ5, δηα ἐῆδη γο]βαββά {π6 Ῥγδηομθβ ἴο ἴδε ἀρ ἐπμεὶν 
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φέρεσθαι φύσιν, ἄθρουν τῶν μελῶν διασπασμὸν 
καθ᾽ ὧν ταῦτ᾽ ἐνεχείρουν ἐπινοοῦντες. καὶ ταῦτά 8 
γε πάντα ἐνηργεῖτο οὐκ ἐπ᾽ ὀλίγας ἡμέρας ἢ 
χρόνον τινὰ βραχύν, ἀλλ᾽ ἐπὶ μακρὸν ὅλων ἐτῶν 
διάστημα, ὁτὲ μὲν πλειόνων ἢ δέκα, ὁτὲ δὲ ὑπὲρ 
τοὺς εἴκοσι τὸν ἀριθμὸν ἀναιρουμένων, ἄλλοτε δὲ 
οὐχ ἧττον καὶ τριάκοντα, ἤδη δ᾽ ἐγγύς που ἑξή- 
κοντα, καὶ πάλιν ἄλλοτε ἑκατὸν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ 
ἄνδρες ἅμα κομιδῇ νηπίοις καὶ γυναιξὶν ἐκτείνοντο, 
ποικίλαις καὶ ἐναλλαττούσαις τιμωρίαις κατα- 
δικαζόμενοι. 

ἹἽἽστορήσαμεν δὲ καὶ αὐτοὶ ἐπὶ τῶν τόπων γενό- 4 
μενοι πλείους ἀθρόως κατὰ μίαν ἡμέραν τοὺς μὲν 
τῆς κεφαλῆς ἀποτομὴν ὑπομείναντας, τοὺς δὲ τὴν. 
διὰ πυρὸς τιμωρίαν, ὡς ἀμβλύνεσθαι φονεύοντα 
τὸν σίδηρον ἀτονοῦντά τε διαθλᾶσθαι αὐτούς τε 
τοὺς ἀναιροῦντας ἀποκάμνοντας ἀμοιβαδὸν ἀλλή- 
λους διαδέχεσθαι: ὅτε καὶ θαυμασιωτάτην ὁρμὴν ὅ 
θείαν τε ὡς ἀληθῶς δύναμιν καὶ προθυμίαν τῶν 
εἰς τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ πεπιστευκότων συν- 
εωρῶμεν. ἅμα γοῦν τῇ κατὰ τῶν προτέρων 
ἀποφάσει ἐπεπήδων ἄλλοθεν ἄλλοι τῷ πρὸ τοῦ 
δικαστοῦ βήματι Χριστιανοὺς σφᾶς ὁμολογοῦντες, 
ἀφροντίστως μὲν πρὸς τὰ δεινὰ καὶ τοὺς τῶν 
πολυειδῶν βασάνων τρόπους διακείμενοι, ἀκατα- 
πλήκτως δὲ παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τῇ εἰς τὸν τῶν 
ὅλων θεὸν εὐσεβείᾳ μετά τε χαρᾶς καὶ γέλωτος 
καὶ εὐφροσύνης τὴν ὑστάτην ἀπόφασιν τοῦ θανάτου 
καταδεχόμενοι, ὥστε ψάλλειν καὶ ὕμνους καὶ 
εὐχαριστίας εἰς τὸν τῶν ὅλων θεὸν μέχρις αὐτῆς 
ἐσχάτης ἀναπέμπειν ἀναπνοῆς. θαυμάσιοι μὲν 6 
οὖν καὶ οὗτοι, ἐξαιρέτως δ᾽ ἐκεῖνοι θαυμασιώτεροι 
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πδίαγδ] ροϑβί τοι : ὑππ5 οοπ τ νίηρ' {Π6 τϑ πα ηρ' ἀϑ ΠΑ͂ΘΥ 
811} αὖ οὔσθ οὔ ἐπε Ἰτη 5 οἵ ἔποβα ψῆο σγοσα {πῸ οδ] βοὺϑ 
οὗ {Π15 ἀθνίςοθ. Απά ἱπάβϑα 811 ἔπθβε ἐῃίηρβθ ὑγεῖδ 
ἄοπ6, ποῦ ἔργ ἃ ἔδυν ἀδυ5 οὐ ἔθου βοῦιθ Ὀυϊθῦ βρϑοο, Βυΐ 
ἴον ἃ Ἰοπρ' ρευϊοα Ὄχίεπαϊηρ' οὐοὺ ἡγΠ0]6 γϑαγβ8---βουηθ- 
ἐἰπλθβ τηοσα ἴῆδη ἔθη, δὖ οὐμεὺ {ΐτηθ5 ἀῦονθ ἔνθ ηὶῦ 
ῬΘυβοηΒ Ὀοΐηρ' Ραΐ ἴο ἀδαίῃ ; δηᾶ αὖ οὐμϑὺβ ποῦ 1685 
ἐμδη ὑπιγῦγ, Ποὺ ΠΘΑΓΟΙ βἰχίγ, δηᾶ ἀραῖπ αὖ οὐμδὺ 
ἐἰπηθ5 ἃ Βυπατγεα τηθπ νου] Ὀς 5] δίῃ ἴῃ ἃ βίηρ]ε ἄδυ, 
ΔΙοπρ ψἱὉἢ ααΐϊΐα γοιηρ' Ομ] άταπ ἀημα πγογηθη, Ὀοίηρ' 
σΟΠαδηηπθα ἴο τηδηϊίο]α ρα ηἰϑητηθηΐβ νν ΐοἢ ἐΟ]ονγοα 
9Π6 οη ἐπε οὐπου. 
ἈΠα νγὲδ οὔθ ῖνοβ αἷθοὸ 6} 6]4, γῇδῃ γγὰ σγούα δὲ 

{ῃι688 Ρ]δσθβ, Τα ΠΥ 811} δὖ ὁποα ἴῃ ἃ 5ἰηρ]6 ἅἄδν, βοῖὴβ 
οἵ ψῇομι βυβεγθα ἀδοαρί αϊίοη, οὐμοὺβ {Π6 Ῥυπίβη- 
τηθηΐ οὗ ἔγα ; 50 {παὺ {πδ τηυχάδγοιβ χα νγᾶβ ἀυ]] 6 
8Δη4, ψοΥῃ οὖ, νγὰϑ ὈγΌ ΚΘ ἴῃ ρΐθοθϑ, ψγῃ116 ὑΠ6 δχθοῦὺ- 
ὑϊοηθυβ ὑμθυηβαῖνοθ ουανν ΟΥΓΟΙΥ ΘαΥῪ ἃπα ἴοοῖς ἰδ 
ἴῃ ἔα ΓΒ ἴο Βῃ οΘ6α ὁΠ6 Δπούμου. [ὃ ψγὰ5 ἔπε ὑπαῦ νγα 
ΟΡ βουνβα ἃ τηοϑῦ τηϑυνθ]]οιβ Θαρ ΥΏ685 ἃΠα ἃ {γα} 
αἰνίπα Ρονγεὺ δηα Ζ68] ἴῃ ἔῃοβα ψῆο Παᾶ ρ]δοβά πεῖν 
ξαϊτῃ ἴῃ ὑπ 6 ΟΠ τϑὺ οὗ ασοά. Τῆι, 85 Βοοη 85 βεπέθῃοθ 
γγ85 σίνθη ἀραϊηδὺ {Π6 ἢγβῦ, βούηθ ἔτοσα οπα αυδυίου 
διΠα οὐ 6 5 ἔγοσα ἀποῖμον ψου]ᾶ ᾿δᾶρ ρΡ ἴο ἐπα ἐσθ) 
θεΐογα ἐπε Ἰυᾶρσε δπα οοπξδββ ὑμουηβαῖναθ ΟΠ τ βυϊδηβ ; 
Ῥαγίηρ πὸ μεθα ψῇθη ἔδοθα στ ὑδυγοῦβ δπα ἐπα 
ναυθα ἔοσυτηβ οὗ ἰογΐαταβ, θαδ υπαϊβτηαυθαὶν πᾶ 
ΒΟΪαΙν βρεακίηρ οἵ ἐπε ρίεῦν ἑονγαγᾶβ 8 αοα οὗ ἐπε 
ππΐνουβθ, δηα ψἱῦ ἢ ἸΟΥ 8πα ἰδυρητον δηα οι 685 
γϑοοϊνίπρ' {πΠ6 πᾶ] βεπΐθεποα οὗ ἀθαίῃ ; 80 {παὺ ὑποῪ 
58 ηρ᾽ 8 5επῦ ΠΡ Ὠγγηηβ ἃπα ὑπδηκβρίνίπρθ το {Π 68 
αοα οὗ ἐπε υπίνεγβαε δνθὴ ἴο ἔῃ νευῪ ἰαϑὺ Ὀγθδίῃ. 
Απᾶ νῆα ποθ ἱπάθεὰ ψεῦα τηϑύνο]]ουβ, ὑποβ8 
Θβρθοίδ!!ν ὑγεῦα πηδυν 6 ]]ο8 γηῸ σγεγα αἰβυπρι 5Π64 
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1.κ.12, 87, 

ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

οἱ πλούτῳ μὲν καὶ εὐγενείᾳ καὶ δόξῃ λόγῳ τε καὶ 
φιλοσοφίᾳ διαπρέψαντες, πάντα γε μὴν δεύτερα 
θέμενοι τῆς ἀληθοῦς εὐσεβείας καὶ τῆς εἰς τὸν 
σωτῆρα καὶ κύριον ἡμῶν ᾿Ἰησοῦν Χριστὸν πίστεως, 
οἷος Φιλόρωμος ἦν, ἀρχήν τινα οὐ τὴν τυχοῦσαν ἢ 
τῆς κατ᾽ ᾿Αλεξάνδρειαν βασιλικῆς διοικήσεως ἐγ- 
κεχειρισμένος, ὃς μετὰ τοῦ ἀξιώματος καὶ τῆς 
“Ῥωμαϊκῆς τιμῆς, ὑπὸ στρατιώταις δορυφορού- 
μενος, ἑκάστης ἀνεκρίνετο ἡμέρας, Φιλέας τε τῆς 
Θμουϊτῶν ἐκκλησίας ἐπίσκοπος, διαπρέψας ἀνὴρ 
ταῖς κατὰ τὴν πατρίδα πολιτείαις τε καὶ λει- 
τουργίαις ἔν τε τοῖς κατὰ φιλοσοφίαν λόγοις" οἵ 
καὶ μυρίων ὅσων πρὸς αἵματός τε καὶ τῶν ἄλλων 
φίλων ἀντιβολούντων, ἔτι μὴν τῶν ἐπ᾽ ἀξίας 
ἀρχόντων, πρὸς δὲ καὶ αὐτοῦ τοῦ δικαστοῦ παρα- 
καλοῦντος ὡς ἂν αὐτῶν οἶκτον λάβοιεν φειδώ τε 
παίδων καὶ γυναικῶν ποιήσοιντο, οὐδαμῶς πρὸς 
τῶν τοσούτων ἐπὶ τὸ φιλοζωῆσαι μὲν ἑλέσθαι, 
καταφρονῆσαι δὲ τῶν περὶ ὁμολογίας καὶ ἀρνήσεως 
τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεσμῶν ὑπήχθησαν, ἀνδρείῳ 
δὲ λογισμῷ καὶ φιλοσόφῳ, μᾶλλον δὲ εὐσεβεῖ καὶ 
φιλοθέῳ ψυχῇ πρὸς ἁπάσας τοῦ δικαστοῦ τάς τε 
ἀπειλὰς καὶ τὰς ὕβρεις ἐνστάντες, ἄμφω τὰς 
κεφαλὰς ἀπετμήθησαν. 

Χ. Ἐπεὶ δὲ καὶ τῶν ἔξωθεν μαθημάτων ἕνεκα 
πολλοῦ λόγου ἄξιον γενέσθαι τὸν Φιλέαν ἔφαμεν, 
αὐτὸς ἑαυτοῦ παρίτω μάρτυς, ἅμα μὲν ἑαυτὸν 
ὅστις ποτ᾽ ἦν, ἐπιδείξων, ἅμα δὲ καὶ τὰ κατ᾽ 
αὐτὸν ἐν τῇ ᾿Αλεξανδρείᾳ συμβεβηκότα μαρτύρια 
ἀκριβέστερον μᾶλλον ἢ ἡμεῖς ἱστορήσων διὰ 
τούτων τῶν λέξεων. 
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ἴον θα, οἷσί δηα γερυϊαίίοη, ἃ5 8150 ἴῸΥ Ἰβαυηΐηρ' " 

δα ΡΒΠΟΒΟΡην, δηα γεὺ ρυΐ δνουυἐ ΐηρ βθοοπα ἴο 
ἐσθ ρἰθῦν δηα ξαϊτῃ ἴῃ οὐν ϑανίουν ἀπὰ Του «(}6βϑ05 
ΟΠ τῖδυ. ϑυοῃ νγὰβ ῬΕΠοΟγοπλιΒ ; ψηοῸ Πδᾶ Ῥδεπ δη- 
ἐγυβπίεα ψ1 δὴ οἶος οὗ πὸ 5118}} ἱτηρογΐαποα ἴῃ ἐπα 
ἱτηρουΐαὶ δαπηϊηϊβιγαϊίοι δ ΑἸαχδπαγία, ἃπα ψηο, ἰπ 
σοηπθχίοη τὶ ἐπε αἰρσηϊν δηα ὑϑηὶς ἐπαὲ ἢ6 Πδά 
ἔγοσα ἐμ Βογηδηβ, υ56α ἴο οοπαποῦ πα ]οἷ8] ἱπαυῖτί 65 
ΘΥΘΙῪ ἀ4Υ, αἰϊεπαθα ὈγΥ ἃ ὈῬοαγνριδτα οὗ βο]άΐθυβ, 
ΘΌΘΙ. αἴδὸ νγὰβ Ῥἢ1]6αβ, Ὀίβμορ οὗ ἐμῈ ομυσοῃ οὗ {ῃ6 
ΤΗγηυίξεβ,, ἃ Τῆδὴ ΨὴῸ νγὰβ αἰβυϊηρυθηθα ον {μα 
βουνίοθβ 6 γε που ἴο ἢΐ8 οουηΐτυ ἴῃ ΡῈ] ο ροσβί ΐομβ, 
ΔΙΑ 4150 ἴον ἢ15 51.1}} ἴῃ Ῥ ἢ Π]Ποβορῆγ. Απα ἐπουρ στοαὶ 
ΠΏ ΘΥ8. οἵ γτοϊαϊνθβ δπα οὔπευ ἔθ παβ Ῥεβουρης 
ἔῃθπη, ἃ5 γγ6Ὲ}} 85 τυϑην ΟΠοΙ 15 οὗ Πίρἢ σϑηῖκ, δπα 
ὑπουρ ἐπα Ἰυαρα Πἰτη561 Ἔχβουιθα {Πθτὰ ἴο ἐδῖκα οἱτυ 
Οα ὑμοιηβεῖνοθ δηα βρᾶγῦθ ὑμπεὶγ ἢ Πάγθη δπα υῖνεϑ, 
ὑμον οου]ᾶ 'ἱπ πὸ ψίβε 6 ἱπαπιοεα ὈΥ {15 βίποηρ' ρυθ8- 
5.06 ἴο ἀδοῖάς ἱπ ἔανουν οὗ ἰονε οὗ 116 δηᾶ ἀδθϑρίβε 
1ῃ6 ογάἀϊπδησαβ οὗ οὔὐὐ ϑνίουν" 85 ἴο οοηξεβϑίηρ δᾶ 
ἀδηγίηρ ; Ὀυΐ ἢ ἃ Ὀγανα 8Ππα ΡἘΠ]ΠΟΒΟρΡΗΐς τϑβο]ὰ- 
ἐΐοη, πᾶν ταίμθυ, τ ἃ Ρουθ 8πα φΟΑΪΥ 508], ἔπ 6 Ὺ 
βίοοα ἤγτη ἀρσαϊηϑὺ 41} ὑῃς6 ἐῃγθαὺβ δπα ἰπϑυ]ῦθ οὗ ὑΠ6 
͵υᾶρσε, ἀπά θοῦῃ ψεσα βεῃβδάβα. 

Χ, Βαυΐ 5βἴποα ψε 5814 5 ἐπαὺ ῬΏ1Π6ὰ5 ἀθϑευνεᾶ ἃ Πρ 
τερυΐδίϊοη ἔου ἢΐβ βθουΐαῦ ᾿δδυηΐηρ' ἃ5. γγ}6Ὲ]}, Ἰοὺ Ἠΐτη 
ΔΡΡΌΘΔΥ ἃ5 ἢῖβ οὐ τυ π6 55, ἴο 5ῃονν ἃ8 ὕἷΠ΄ 0 Π6 νγ88, 
διηα αὖ {Π6 βᾶπηθ {ἶΐπηα ἴο γϑὶαῦθ, τιοσα δοουγαίοὶν ἐῃδῃ 

ψα οουὐ]ά, [Π6 τηᾶυύγγαοτηβ ἐπαὺ ἴοοκ ρἷδοα δὲ Αἰοχ- 
διαγῖα. Ηδτα ἀγα ἢϊβ ψογάβ : 

1 ΤΏχηβ νγὰβ ἃ ἴονη 'ἴπ Γονοῦ Ερυρί. 
3.9. 7, ἀρονϑ. 
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ΑΠῸ ΤῺΝ ΦΙΛΕΟΥ ΠΡῸΣ ΘΜΟΥΙΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤῺΝ 

“Τούτων ἁπάντων ὑποδειγμάτων ἡμῖν καὶ 2 
ὑπογραμμῶν καὶ καλῶν γνωρισμάτων ἐν ταῖς 
θείαις καὶ ἱεραῖς γραφαῖς κειμένων, οὐδὲν μελ- 
λήσαντες οἱ μακάριοι σὺν ἡμῖν μάρτυρες, τὸ τῆς 
ψυχῆς ὄμμα πρὸς τὸν ἐπὶ πάντων θεὸν καθαρῶς 
τείναντες καὶ τὸν ἐπ᾽ εὐσεβείᾳ θάνατον ἐν νῷ 
λαβόντες, ἀπρὶξ τῆς κλήσεως εἴχοντο, τὸν μὲν 
κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν εὑρόντες ἐνανθρωπή- 
σαντα δι᾽ ἡμᾶς, ἵνα πᾶσαν μὲν ἁμαρτίαν ἐκκόψῃ, 
ἐφόδια δὲ τῆς εἰς τὴν αἰώνιον ζωὴν εἰσόδου ἡμῖν 

Ρηΐ. 2, 6.68. κατάθηται: οὐ γὰρ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα 
θεῷ, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, 
καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἑαυτὸν ἐταπεί- 
νωσεν ἕως θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ: δι᾽ ὃ 3 

1 Οον. 12, 8] καὶ ζηλώσαντες τὰ μείζονα χαρίσματα οἱ χριστο- 
φόροι μάρτυρες πάντα μὲν πόνον καὶ παντοίας 
ἐπινοίας αἰκισμῶν οὐκ εἰς ἅπαξ, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ 
δεύτερόν τινες ὑπέμειναν, πάσας δὲ ἀπειλὰς οὐ 
λόγοις μόνον, ἀλλὰ καὶ ἔργοις τῶν δορυφόρων κατ᾽ 
αὐτῶν φιλοτιμουμένων, οὐκ ἐνεδίδουν τὴν γνώμην 

1 Ζομπ 4,18 διὰ τὸ τὴν τελείαν ἀ ἀγάπην ἔξω βάλλειν τὸν φόβον" 
ὧν καταλέγειν τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν ἐφ᾽ ἑκάστῃ 4 
βασάνῳ ἀνδρείαν τίς ἂν ἀρκέσειεν λόγος; ἀνέσεως 
γὰρ οὔσης ἅπασι τοῖς βουλομένοις ἐνυβρίζειν, οἵ 
μὲν ξύλοις ἔπαιον, ἕτεροι δὲ ῥάβδοις, ἄλλοι δὲ 
μάστιξιν, ἕτεροι δὲ πάλιν ἱμᾶσιν, ἄλλοι δὲ σχοινίοις. 
καὶ ἣν ἡ θέα τῶν αἰκισμῶν ἐνηλλαγμένη καὶ ὄ 
πολλὴν τὴν ἐν αὐτῇ κακίαν ἔχουσα. οἵ μὲν γὰρ 
ὀπίσω τὼ χεῖρε δεθέντες περὶ τὸ ξύλον ἐξηρτῶντο 
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Ῥγοηι ἐδ Ἰγγιηρο 97 Ῥἠϊοαϑ ἰο ἐδε Ἵ ληνιέοδ. 

“ΒΊπ66 411} {Π 656 ἜἘχϑιῇρ]685 δηα ραύξοτηβ ἃπα σὍΟΑΙΥ 
ἐοῖκοπβ ἃτ6 ρ]δοοα Ῥαϑίοσε 5 ἴῃ {πε αἰνίπε δπᾶ βδογεά 
Βογιρύατοϑ, ἔῃ Ὀ]6ββϑα τηδυῦγυβ ἢ 5 αἸα ποὺ Παβίξαϊθ, 
θαυ ἀϊτοοϊθα ἐπε Ἔγα οὗἨ ὑπ6 βοὺ] βίποουθὶν ἐονασά 
{η6 αοἄ ψο 15 ονεὺ 4]], ἂἀπᾶ νυ ἱτἢ ἃ ταϊηα γοϑοϊνθα ἢ 

ἀεαίῃ ἴον ρίειυ ὑπεὺ οθηρ ἕαδε ἴο {πεῖν οδ]] ηρ, 
βηαίηρ ἐμαὶ οὖν Τοτὰ «6505 ΟἾγῖβὲ θδοδυηθ τηϑῃ [ῸΓ 
ΟἿἱ 5865, ἐμαὶ Ηδ τηϊρηὺ ἀθβίγου Ἔνεῦυ Κἰπᾶ οὗ οἴη, 
84 ρῥγονίἀθβ τ85 τ ὑῃ6 τηθᾶπβ οὗ επίογίηρ ἰηΐο 
οἴθγηδὶ 6. ἘῸὸν Ηδ οουπίρα ἰδ ποῦ ἃ ρυΐζε ἴο θὲῈ 
ΟἹ δὴ δα] γ ψἢ Οοάα, θαῦ επιριϊεα ἩΗϊτηβε]ῇ, 
ἑακίηρ ἐῃ6 ἔοστη οὗ ἃ βεγνδηῦ ; δπᾶ Ὀεΐηρ ἔουπα ἴῃ 
ΓΑ ϑῃϊοη 85 ἃ τῆδῃ, Ης Βυτθ]οα Ηΐϊτη561 απΐο ἄδδίῃ, 
γεϑα, ἐῃε ἀδθαΐῃ οὗ {πε οὐοββ. ὙΥΒβεγθίοσε 8150, 
ἀεβίσίηρ δα οϑῦν ὑῃ6 ροργθαῖευ οἱίβ, πΠ6 Ουϑυ- 
Ῥεδυΐηρ' τη δυο 5 Ἐπ υγοα Ἔνναν Κὶπα οὗ βυϑενίηρ' ἀπά 
811 τϑηποῦ οὗ ἀσδνίοοβ οὗ τοσΐατα, ποὺ ποθ, θαΐ ανεη ἃ 

ΒΘΟΟΠΑ͂ {ἰπ|6 ἴῃ ΒΟΙῚ6 68.568 ; 8 Πα ὑπουρὴ ἐπαῖν συιαγάβ 
νἱοα ἴῃ 411 Κίπαβ οὗ ὑῃπγϑαὺβ αρϊπδὺ ὑπθα, ποῦ οἣ]ν ἰπ 
ψοτὰ Ὀαΐ 4150 ἴῃ ἀεβά, ὑπεγ τεξαβεα ἴο σίνε ἀρ ἐπεὶν 
τοβοϊαὐίοη, θθοδαβα ρογΐδοῦ ἴον οδϑίθιἢ ουὐ ἔδαδτ. 
ὙΥπαὺῦ δοοουπὲ νου] βυίῆοα ἴο γθοῖζοη ἀρ ἐπεῖγ ὈΓΑνΕΥῪ 
δια οουταρα ὑπο Ὶ Ἔδοὴ ἐογΐατα ἢ ΕῸΣΓ ψῃθη 8]]} 
γη0 Ὑ5ηῃ6α σεσα σίνεῃ ἃ ἔτεα μδπᾶ ἴο ἱπβϑα]ῦ ἔμ θτη, 
ΒΟΙΩΘ βιηοΐα ἔμθσα ψ τ οπαρ 15, οὔ μου ἢ τοαβ, ΟἿ ΠΘΥ5 
γ ἢ ΒΟΟυΓΡ ΕΒ ; οὔμουβ, ἀραΐη, ἢ βἔγαρβ, πα οὐ 5 

ὙΠ τορῈ8. Απα {πὸ βρεοῦΐδο]β οὗ {πεῖν ἐουῦαταϑ νγᾶϑ 
ἃ ναυϊθα πα ἱἢ πὸ ἰδοῖ οὗ νἱοκεάμθθο ὑμπογαείη. 
Βοῖὴθ ἢ Ῥοΐῃ Παπάθ θουπᾶ Ῥδηϊπα ἐμθπλ ψετα 
ΒΒΡοηαἀδα ἀροη {πα οἱ ρεῦ, ἀπ στ {πε δἰ οὗ οεὺ- 
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καὶ μαγγάνοις τισὶ διετείνοντο πᾶν μέλος, εἶθ᾽ 
οὕτως διὰ παντὸς τοῦ “σώματος ἐπῆγον ἐκ κελεύ- 
σεως οἱ βασανισταί, οὐ καθάπερ τοῖς φονεῦσιν ἐπὶ 
τῶν πλευρῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς γαστρὸς καὶ 
κνημῶν καὶ παρειῶν τοῖς ἀμυντηρίοις ἐκόλαζον" 
ἕτεροι δὲ ἀπὸ τῆς στοᾶς μιᾶς χειρὸς ἐξηρτημένοι 
αἰωροῦντο, πάσης ἀλγηδόνος δεινοτέραν τὴν ἀπὸ 
τῶν ἄρθρων καὶ μελῶν τάσιν ἔχοντες" ἄλλοι δὲ 
πρὸς τοῖς κίοσιν ἀντιπρόσωποι ἐδοῦντο, οὐ βε- 
βηκόσιν τοῖς ποσίν, τῷ δὲ βάρει τοῦ σώματος 
βιαζομένων μετὰ τάσεως ἀνελκομένων τῶν δεσμῶν. 
καὶ τοῦθ᾽ ὑπέμενον, οὐκ «ἐφ᾽ ὅσον προσδιελέγετο 6 
οὐδ᾽ αὐτοῖς ἐσχόλαζεν ὁ ὁ ἡγεμών, ἀλλὰ μόνον οὐχὶ 
δι᾿ ὅλης τῆς ἡμέρας. ὅτε γὰρ καὶ ἐφ᾽ ἑτέρους 
μετέβαινεν, τοῖς προτέροις κατελίμπανεν ἐφεδρεύειν 
τοὺς τῇ ἐξουσίᾳ αὐτοῦ ὑπηρετουμένους, εἴ πού 
τις ἡττηθεὶξ τῶν βασάνων ἐνδιδόναι ἐδόκει, 
ἀφειδῶς δὲ κελεύων καὶ τοῖς δεσμοῖς προσιέναι 
καὶ μετὰ ταῦτα ψυχορραγοῦντας αὐτοὺς κατα- 
τιθεμένους εἰς τὴν γῆν ἕλκεσθαι" οὐ γὰρ εἶναι κἂν Ἰ 
μέρος φροντίδος αὐτοῖς περὶ ἡμῶν, ἀλλ᾽ οὕτω καὶ 
διανοεῖσθαι. καὶ πράττειν, ὡς μηκέτ᾽ ὄντων, 
ταύτην δευτέραν βάσανον ἐπὶ ταῖς πληγαῖς τῶν 
ὑπεναντίων ἐφευρόντων. ἦσαν δὲ οἱ καὶ μετὰ τοὺς 8 
αἰκισμοὺς ἐπὶ τοῦ ξύλου κείμενοι, διὰ τῶν τεσ- 
σάρων ὀπῶν διατεταμένοι ἄμφω τὼ πόδε, ὡς καὶ 
κατὰ ἀνάγκην αὐτοὺς ἐπὶ τοῦ ξύλου ὑπτίους εἶναι, 
μὴ δυναμένους διὰ τὸ ἔναυλα τὰ τραύματα ἀπὸ 
τῶν πληγῶν καθ᾽ ὅλου τοῦ σώματος ἔχειν" ἕτεροι 
δὲ εἰς τοὔδαφος ῥιφέντες ἔκειντο ὑπὸ τῆς τῶν 
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ἰαῖπ τα ο Ππ68 βυγεο θα ουΐ ἰῃ Ἔν ΟΥῪ ΠῚ} ; Π 6, ἃ5 
ἴΠ6 Υ αν ἰπ ἐῃϊ5 ρ]ρηῦ, [Π6 ξογξιγουβ δοῦϊηρ' οἢ. ΟΥ̓ 46 5 
βερδὴ ἴο ἰδὺ οἢ ονϑὺ ὑπαῖν ψῃΟ0]6Ὲ Ὀοάγ, ποὺ οὔΐγ, ὁ 
85 ἴῃ {Π6 οᾶ56 οὗ τηυτάογουβ, ρα ηἰβηϊηρ ἐμεὶν 5465 τ. ἢ 
1ῃ ἱπβύγυτηθηΐβ οὗ Τοτζατσα, θυ 4150 ἐμεῖν θ6 ΠΥ, Ἰερβ 
δα οἤθοκβ. ΟΥΠΟΥΒ γγαυα βυβρ πα 64 ἔγοτα ἐπ ρουοῇ 
ὈΥ οπα Πᾶπᾶ δπα ταϊβεα δ]Ἱοΐξ ; δηά ἴῃ ἐπθ ἐεπβίοη οὗ 
ἐῃοῖν Ἰοἰπΐβ δηα Πτα 5 Ἔχρϑυϊθποθα ἀπθαπ8]]6 4 ἀρΌΠΥ. 
Οὐμοὺβ ψετα θουπα νυ ἱτἢ ὑποῖν ἕδος ἐουγαγᾶς Ρ111808, 
{πεῖν ἔεοῦ ποὺ τουομίησ {Π6 σγυουπηα, δηα ππ5 ὑπο ὶν 
Ῥοπαᾶβ ψευα ἄγαν ὑἰρηῦ ὈΥ ὑπ6 ῥγθϑϑασα ὉΡΟῚ {μα πὶ 
οὗ {π6 ψεῖρῃηῦ οὗ {πΠ6Ὲ θοᾶγ. Απά ἐπῖ58 ἔῃογ μου] 
ἐπάστθ, ποῦ ψγὮ16 ὑῃ6 ΘΟΥΘΥΠΟΥ ΘΟΠνΟ ΒΘ ΟΥ̓́Τ 5 
εησαρσοα ψ]τἢ ΤΠ 6 πη, θαΐ αἰπηοϑὺ ἐπγουρμπουῦ {Π6 δπ γα 
ἄαγ. ἘῸΥ σμδπ ἢ ψεηῦ ἄνγᾶὺ ἴο οἴμειβ, ἢ6 ψου]Ἱᾶ 
Ιεανα {π6 ἀρϑηΐβ οὗ ἢἷβ δα πουϊτυ ἴο νγαΐοῃ ἐμ ἢγϑῦ, 1 
ΡῬΘΙΌΠΔΠΟΘ Δ οπα 5Ποι]α ὈῈ ονευοουηθ θυ {πε του γ 65 
δα 56 6πὶ ἴο σίνε ἴῃ ; ἂδπᾶ ἢδ δᾶάβ {πδπὴ Δρρτόβϑοι 
ΤΩΘΙΌΙΠ 655] ἢ ὈοΠα5 4]50,Ϊ πα, ἤθη ἔμπα γοῖα δὲ 
ἴῃς Ἰαϑὺ σ880 δου 411 {π|8, ἕακα ἔθη ἄονῃ ἴο {πΠ6 
ϑτουπα 8ἃπα ἀτὰρ ποτα οἵ. Ἐὸγν [δ 5414] ἐπα ἐπδὺ 
γγαΥα ποῦ ἴο ἢᾶνα {με ᾿δαϑὺ ραυ ϊο]α οὗ γτεραγα ἔῸΣ 8, 
Ρυΐ ἴο Ὀ6 80 ἀϊβροβεᾶ δηᾶ δοῦ 88 1 γγε ὑεῦα ΠΟ ἸΟΠΡῸΓ 
οὗ Δὴγ δοοοιπῦ. ϑυοῃ νγὰβ ἴῃ 8 βΒβεοοῃα τογτίαγε ἐπα 
ΟἿ Θπθηΐο5 ἀδνίβεα ἱπ δααϊτίου ἕο ἰῃς 5 γῖρεϑ. 
ΑΠπα βοηηθ, δυθῃ αἴδεσ ὑμ6 ἰογίΐυγοβθ, ψετα Ρρ]δοθα ἴῃ 
{η6 βίοοκβ, δῃᾶ πα Ῥοΐῃ ἔδει ϑἰγείομθα ουὐ ἴο {π6 
ξουστῃ ΠοΙ]6, 80 ὑπαῦ ἔμπα σγεῦα οοτηρ 6 ]]6α ἴο 16 οῃ 
ὑπεῖν δος ἐπεγεῖη, θαΐπρ ἀπ80]6 [0 510 ὑρτῖρῃῦ] 
Ὀεοδιβα οὗ ὑπ6 γτεοθηῦ ψουπᾶβ πον Πα ἴτογα ἐῃ6 
βυυραθ οὐαὺ ὑῃ6 ψΠο0]6 Ροᾶάγ. ΟΥὐμθῖβ ψεσα ἐπτονῃ 
ἴο {Π6 σγτουπα δπα ἰὰν ἔμογθ, Ὀγ τθάβοη οὗ {π6 ψῃο]6- 

1 Τῇ ἰεχὶ ρῖνεβ ΠΟ βὍΟα 56Πη86 : Ῥεῦῃδρβ γε 5ῃου]ὰ γϑοδᾶ 
προστιθέναι ῸΥ προσιέναι: “δ Ὀαᾶάςα ἰῃεπὶ δοΐιδ!ν δαα ἰο 
ἐμοὶν θοπᾶβ ψῆπουΐ τηθτοΥ.᾽ἢ 
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’ 9 ’, “- ,ὔ Α ΝΜ 

βασάνων ἀθρόας προσβολῆς, δεινοτέραν τὴν ὄψιν 
τῆς ἐνεργείας τοῖς ὁρῶσιν παρέχοντες, ποικίλας 
καὶ διαφόρους ἐν τοῖς σώμασιν φέροντες τῶν 

; Ψ'. ΠΝ ᾿ βασάνων τὰς ἐπινοίας. τούτων οὕτως ἐχόντων 9 
οἵ μὲν ἐναπέθνῃσκον ταῖς βασάνοις, τῇ καρτερίᾳ 
καταισχύναντες τὸν ἀντίπαλον, οἵ δὲ ἡμιθνῆτες 
ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ συγκλειόμενοι, μετ᾽ οὐ πολλὰς 
ἡμέρας ταῖς ἀλγηδόσι συνεχόμενοι ἐτελειοῦντο, 
οἱ δὲ λοιποὶ τῆς ἀπὸ τῆς θεραπείας ἀνακτήσεως 
τυχόντες τῷ χρόνῳ καὶ τῇ τῆς φυλακῆς διατριβῇ 
θαρσαλεώτεροι ἐγίνοντο. οὕτω γοῦν, ἡνίκα προσ- 
ετέτακτο αἱρέσεως κειμένης ἢ ἐφαψάμενον τῆς 
ἐναγοῦς θυσίας ἀνενόχλητον εἶναι, τῆς ἐπαράτου 
ἐλευθερίας παρ᾽ αὐτῶν τυχόντα, ἢ μὴ θύοντα τὴν 
ἐπὶ θανάτῳ δίκην ἐκδέχεσθαι, οὐδὲν μελλήσαντες 
ἀσμένως ἐπὶ τὸν θάνατον ἐ ἐχώρουν' ἤδεσαν γὰρ τὰ 
ὑπὸ τῶν ἱερῶν γραφῶν ἡμῖν προορισθέντα. ᾿Ὠὸ γὰ 
θυσιάζων, φησίν, “θεοῖς ἑτέροις ἐξολοθρευθήσεται;, 
καὶ ὅτι ᾿ οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ. ᾿᾿ 

Τοιαῦται τοῦ ὡς ἀληθῶς φιλοσόφου τε ὁμοῦ 
καὶ φιλοθέου μάρτυρος αἵ φωναὶ ἃς πρὸ τελευταίας 
ἀποφάσεως, ὑπὸ τὴν δεσμωτικὴν ἔθ᾽ ὑπάρχων 
τάξιν, τοῖς κατὰ τὴν αὐτοῦ παροικίαν ἀδελφοῖς 
ἐπεστάλκει, ἅμα μὲν τὰ ἐν οἷς ἦν, ἀνατιθέμενος, 
ἅμα δὲ καὶ παρορμῶν αὐτοὺς ἐπὶ τὸ ἀπρὶξ ἔχεσθαι 
καὶ μετ᾽ αὐτὸν ὅσον οὔπω τελειωθησόμενον τῆς 
ἐν Χριστῷ "θεοσεβείας. ἀλλὰ τί χρὴ, πολλὰ λέγειν 
καὶ καινοτέρας ἐπὶ καινοτέραις τῶν ἀνὰ τὴν οἰκου- 
μένην θεοπρεπῶν μαρτύρων ἀθλήσεις παρατίθεσθαι, 
μάλιστα τῶν οὐκέτι μὲν κοινῷ νόμῳ, πολέμου δὲ 
τρόπῳ πεπολιορκημένων; 
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5816 ΔΡΡΙοδέϊοη οὔ ἐπ ἑογέυγθβ ἢ ργθβεπέϊηρ' ἴο ἐμοβθ 
ὙΟ β5ᾶὺγ ἔμοτη ἃ βίρῃξ τῆοσα ἐδυυῖθ]α ὑπαη ἀϊα ἐπε 
δοῦιδ] ρα ηἰβητηθπὲ, ἰῃ ἐπαὺ [ΠΥ Ῥοτα οἱ ὑποῖν θοᾶ 65 
ΓηΔΥ 8 οὗ [Π6 τηδηϊο]α πα ναυὶθα ἐογίατοϑ ἐμαὺ ὑγο 6 
ἀενίβεα. [Ι͂Ὼἢ {58 οοπάϊίοη οὗ αἴαϊτβ, βοίθς ἀϊοᾶ 
πάθον ἐμιεῖσ' ἐογέαταβ, μανίηρ' 5Βῃδιηθᾶ ἐπε δάνειβαυυ 
Ὀγ ὑμϑῖν δπάσγαποα ; ἢ] οὐμαυβ ὑγοτα 5μαῦ ἀρ Βαΐῇ 
ἀεδά ἴῃ ῥυίβοῃ, πᾶ δῇδεν ποὺ τηϑὴν ἄδγβ ρεγἔεοϊεα ὈῪ 
ΤΕ ΆΒ0η. οὗ {πεῖν ἀροηΐθβ ἢ {86 σειηδίηαθυ γεοονοσθᾶ 
ὉΠΟῪ ἐγεαίτηθηΐ, δηα 85 ὑπ 6 τσϑβϑὶ οὗ ἐπα δπᾶ ἐμεὶν 

᾿ Β[ΔΥ ἴῃ Ὀυΐβοη ραἰηεα οΘοηῆάθηοθ. 80 {πεπ, θη ἐπα 
ΟΥ̓ΘΥ γγὰϑ σίνθη δπά ἐπε ομοῖοβ με]ά ουὐ, εἰξμεν ἴο 
ἴουοῖ ὑΠ6 ΔΡουαΐπδ]6 βδουϊῆοα δηᾶ 6 πητηο]οβίθα, 
τϑοοίνίηρ ΠΡΌσ ἔμοια ἐπα δοουτβεᾶ ἔγεθάοχω ; οὐ ποῖ 
ἴο βϑδουῖῆοθ δπᾶ ΡῈ ρυηίβῃβα σῖῃ ἀδαῖῃ : πιβουΐ 
Πιοϑι αύϊου. ἐμῈῪ ρ]δαϊν πεηῦ ἰο ἐπεὶν ἄἀθαῖῃ. Ἐὸτν 
ὙΠ6ΥῪ Κπδὲνν ψηδὺ μα θθθη ρυθβου θεά ἴον 8 ὈΥ ἐπα 
Βδογϑα Βουϊρίυγεβ. ΕῸΥ δ 58γ8, ᾿Ηδ {πμαῦ 5δουϊβοείῃ 
πηΐο Οὐ ὺ ροᾶβ 518}} 8 αὐξεουν ἀδβϑίτογεα᾽ ; δπᾶ, 
“ἼΒΟα 588}Ὁ πᾶνε ποπα οὐμοὺ ρσοᾶβ Ρυΐ ταβ. 

Βύοἢ ἀγα [Π6 ψογάβ οὗ {Π6 τηδγίγτυ, ἔσια ἰονοῦ Ροὺἢ 
οὗ νυίβάοτη δπᾶ οὗ αοά, ψῃΐοῃ μδ βεπὶ ἰο ἐμ Ὀγοίγθη 
ἴῃ Πΐβ οοτητηπηΐευ Ὀαΐοσα {Π6 ἤπαὶ βεπΐεποθ, με π Πα 
νγᾶ5 501}} ἴῃ ἃ βίαξε οὗ ἱπηρυϊβοητηθηῦ, αὖ ὁπα δηᾶ {πῸ 
βᾶσηθ ἐΐτηβ βῃονίηρ [ῃ6 οοπαἰ οηβ ἰπ ΠΟ ἢῈ τγ88 
᾿ἰνίηρ', ΘΠ 8150 βυἰγυϊηρ ἔμ θτὰ ἀρ ἰο ΠΟΙ] ἔαϑὺ ἐο ἐπε 
ἔξδαυ οἵ αοά ἴῃ ΟΠ τίϑί, Ἔνθ ἴον Ηἰβ ἀθαΐῃ ψῃῸ νγᾶβ 
7υϑὺ δροαΐ ἴο ΡῈ ρεγεοϊεαά. Βυΐῦ ψῃΥ παρᾶ ὁμ6 τηδῖκθ 
ἃ. Ἰοηρ᾽ βίου δηα δαὰ ἔγεβῃ ἰηβίδποα θροη ἰπδίδπος οὗ 
ἐμ οοπῆϊοϊβ οὗ {π6 ρΟαΪΥ πιᾶγῦγυβ ἐμγουρμουῦ {ῃ6 
γγΟΥ]α, δβρβοΐδ]ν οὗ ἰποβα ψῆο ψεῖα δββα θα πὸ 
Ἰοηροῦ ὈΥ ἐπα οομηηοη ἴανν, Ρυῦ 85 1 Π6} σψγοῖα 
ΘΏΘΙΠΊΪ68 ἢ 
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ΧΙ. Ἤδη γοῦν ὅλην Χριστιανῶν πολίχνην 1 
αὔτανδρον ἀμφὶ τὴν Φρυγίαν ἐν κύκλῳ περι- 
βαλόντες ὅπλῖται πῦρ τε ὑφάψαντες κατέφλεξαν 
αὐτοῖς ἅμα νηπίοις καὶ γυναιξὶ τὸν ἐπὶ πάντων 
θεὸν ἐπιβοωμένοις, ὅτι δὴ πανδημεὶ πάντες οἱ τὴν 
πόλιν οἰκοῦντες λογιστής τε αὐτὸς καὶ στρατηγοὶ 
σὺν τοῖς ἐν τέλει πᾶσιν καὶ ὅλῳ δήμῳ Χριστιανοὺς 
σφᾶς ὁμολογοῦντες, οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν τοῖς προσ- 
τάττουσιν εἰδωλολατρεῖν ἐπειθάρχουν. 
Καί τις ἕτερος Ῥωμαϊκῆς ἀξίας ἐπειλημμένος, 9 

"Αδαυκτος τοὔνομα, γένος τῶν παρ᾽ ᾿Ϊταλοῖς 
ἐπισήμων, διὰ πάσης προελθὼν ἀνὴρ τῆς παρὰ 
βασιλεῦσι τιμῆς, ὡς καὶ τὰς καθόλου διοικήσεις 
τῆς παρ᾽ αὐτοῖς καλουμένης μαγιστρότητός τε 
καὶ καθολικότητος ἀμέμπτως διελθεῖν, ἐπὶ πᾶσι 
τούτοις διαπρέψας τοῖς ἐν θεοσεβείᾳ κατορθώμασιν 
καὶ ταῖς εἰς τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ ὁμολογίαις, τῷ 
τοῦ μαρτυρίου διαδήματι κατεκοσμήθη, ἐπ᾽ αὐτῆς 
τῆς τοῦ καθολικοῦ πράξεως τὸν ὑπὲρ εὐσεβείας 
ὑπομείνας ἀγῶνα. 

ΧΙ]. Τί με χρὴ νῦν ἐπ᾽ ὀνόματος τῶν λοιπῶν ἢ 
μνημονεύειν ἢ τὸ πλῆθος τῶν ἀνδρῶν ἀριθμεῖν ἢ 
τὰς πολυτρόπους αἰκίας ἀναζωγραφεῖν τῶν θαυ- 
μασίων μαρτύρων, τοτὲ μὲν πέλυξιν ἀναιρουμένων, 
οἷα γέγονεν τοῖς ἐπ᾽ ᾿Αραβίας, τοτὲ δὲ τὰ σκέλη 
κατεαγνυμένων, οἷα τοῖς ἐν Καππαδοκίᾳ συμ- 
βέβηκεν, καὶ ποτὲ μὲν κατὰ κεφαλῆς ἐκ τοῖν 
ποδοῖν εἰς ὕψος ἀναρτωμένων καὶ μαλθακοῦ 
πυρὸς ὑποκαιομένου τῷ παραπεμπομένῳ καπνῷ 
τῆς φλεγομένης ὕλης ἀποπνιγομένων, οἷα τοῖς ἐν 
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ΧΙ. Ἐὸν ἱποίδαποθ, αὖ {ῃϊβ ἔτη διτηθα 5ο] αἰ θ5 
ΒΌΣΤΟΘΠα6α ἃ [{{{Π16 ἴον ἴῃ Ῥηγυρία, οὗ ψπῖο ἐπα 
ἱπῃαθὶξαηΐθ γεσα 411 ΟΠ τ ἰϑυϊδηβ, Ἔν ΕΥῪ τάδ οὗ ἔμ ο η, 
Δα βεὐεϊηρ γα ἴο 1 θυγπῦ ὑπϑτα, δἱοπρ τ ἢ γουπρ' 
οὨΠάγθη ἃμα ὑγουη θη 85 ὑΠῈΥ γε Ὲ οδ]]Π]ηρ' ροι {π6 
(οα ν}ο ἰ5 ονοὺ 411..0 Τῇῆδ σθάβοι οὗ ὑΠ18 ν'ἂβ, ὑπαὺ 41} 
{πε ἱπῃεαθίταπὶβ οὗ ὑπῈ6 ἴον ἴο ἃ τηϑη, {πῸ οὐγαῖου 
Ὠΐτηβ6 1 πα ἐπε ἀπυτανίγβ ἢ 41} ἐπ 6 οὔοἶα]5 ἀπα 
1Π6 ψγῃο0]6 ἀββϑιθ νυ, οοπἔδββθα ἐπϑυβοῖνεβ ἢν β δ ηβ 
δΔηα τοξαβεα ἴο σίνε {πΠ6 Ἰδαϑὺ μδεα ἴο ποβα ψγῆο θ8άε 
ὑμθυα οοτητηϊῦ ἸΔο]αἴτγ. 
Απᾶ ἔμπεσε νγὰβ ἃ οογίαϊῃ οὐμου Ῥϑεύβοη ψῃῸ Πδᾶ 

αἰϊαϊηεα ἴο ἃ Πὶρῃ ροβίτἰοη ὑπᾶθυ {πΠ6 ἘοπΊδη8, 
Αἀδαοῖαβ ὈΥ͂ ΠδΠ.6, ἃ τηδῃ οὗ Π]ὰβ γίοιιβ [0] απ Οἰστ ; 
ψΠ0 Πδᾶ δαἀνδῃοθα ἐῃγοιρὴ ἜνευῪ ρυδᾶς οὗ Ποπουτῦ 
ὉΠ6ΘΥ {Π6 ΘἸΙΆΡΘΓΟΥΒ, 50 ἃ5 ἴο Ῥ885 Ὁ] 6] 6 θυ ὑΠΥο Ρἢ 
με ρξεηθσδὶ δαῃγίηἰδιγαϊίΐου οὔ ψμᾶὺ ὑπΠῈῪ 68} {πα 
τη δ Ι βίο ἃΠα τηϊηϊβίτυ οἵ ἤἥπαποθ. Απα Ὀεβία 685 
811 ἐπῖβ, μανίηρ ἀἰϑεϊηρι 5η6 4 Ὠϊτηβ6]ῇ ὈΥ ΗΒ. ΠΟΡ]6Ὲ 
ἀεςάς οὗ ροα]ΐηε85 δηα ἢ οοπ δββϑίομβ οὗ της (ἢγυβὺ οὗ 
Οοά, Π6 νγᾶὰβ δάουπϑα ψἱἢ ἐπα ογόνη οὗ τι υγάοτη, 
Ἔηαυτίηρ [Πα οοπῆϊοῦ ἔου ροῦν 116 δούαδ!γ δηραρθα 
85 ΠΏΔΠΟΘ ταϊ βίου. 
ΧΙ. ῈΥ πεεᾶ 1 πον τηθηΐίοη {πε ταϑὺ ὈΥ͂ ἤϑΙΏ6, 

ΟΥ̓ ΠΡ Υ {Π6 τυ] ἰδαςα οὗ {πΠ6 τηθῃ, οὐ ρἰοΐατα ὑπ 
γαυϊθα ἐογύαγοϑ ἱηῆϊοῦεα ἀροῖ ἐΠ6 σγοπ 6Υ }] τηδυύγυβ ὃ 
Βοτηθυϊηθ ἔμ Ὺ σγευα ϑ]αΐη τ ὑΠ6 ἀΧ6, 88 νγὰβ {86 
οαᾶ56 τίη ὑποβα ἴῃ Αὐδρίδ ; δὖ οὐμαὺ {ϊτηθ5 ἔμ γ Πδα 
ἐμεῖν Ἰερθ ὈγΌΚΘη, 85 μαρρεπαᾶ ἴο ἴποβε 'ἱπ (δρρα- 
ἀοοῖα ; ΟἿ Βοῆηβ οοοδβίοηῃβ ὑΠ6Ὺ ὑγῈΥῈ ΒυΒρο μα θα οἢ 
ΒΙΡῊ Ὀγ {με δεῖ, μεδα-ἀονγηνγαγαβ, ἢ 116 ἃ βίον ἢἔγε 
γγὰϑ Κιηα]οα θεπθαίῃ, 50 ἐμπαὺ θη ἐπ6 ψοοα νγᾶβ 
ΑΙ ρὴΣ πον ψεῦα ομοκοα ὈΥ {δα γἱ᾽βίπρ' βιηοκο--ἃ 
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Μέσῃ τῶν ποταμῶν ἐπήχθη, ποτὲ δὲ ῥῖνας καὶ 
ὦτα καὶ χεῖρας ἀκρωτηριαζομένων τά τε λοιπὰ 
τοῦ σώματος μέλη τε καὶ μέρη κρεουργουμένων, 
οἷα τὰ ἐπ᾽ ᾿Αλεξανδρείας ἦν; 

Τί δεῖ τῶν ἐπ᾽ ᾿Αντιοχείας ἀναζωπυρεῖν τὴν 3 
μνήμην, ἐσχάραις πυρὸς οὐκ εἰς θάνατον, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ μακρᾷ τιμωρίᾳ κατοπτωμένων, ἑτέρων τε 
θᾶττον τὴν δεξιὰν αὐτῷ πυρὶ καθιέντων ἢ τῆς 
ἐναγοῦς θυσίας ἐφαπτομένων; ὧν τινες τὴν πεῖραν 
φεύγοντες, πρὶν ἁλῶναι καὶ εἰς χεῖρας τῶν ἐπι- 
βούλων ἐλθεῖν, ἄνωθεν ἐξ ὑψηλῶν δωμάτων ἕαυ- 
τοὺς κατεκρήμνισαν, τὸν θάνατον ἅρπαγμα θέμενοι 
τῆς τῶν δυσσεβῶν μοχθηρίας. 
Καί τις ἱερὰ καὶ θαυμασία τὴν τῆς ψυχῆς 3 

ἀρετήν, τὸ δὲ σῶμα γυνὴ καὶ τὰ ἄλλα τῶν ἐπ᾽ 
᾿Αντιοχείας πλούτῳ καὶ γένει καὶ εὐδοξίᾳ παρὰ 
πᾶσι βεβοημένη, παίδων ξυνωρίδα παρθένων τῇ 
τοῦ σώματος ὥρᾳ καὶ ἀκμῇ διαπρεπουσῶν θεσμοῖς 
εὐσεβείας ἀναθρεψαμένη, ἐπειδὴ πολὺς ὃ περὶ 
αὐτὰς κινούμενος φθόνος πάντα τρόπον ἀνιχνεύων 
λανθανούσας περιειργάζετο, εἶτ᾽ ἐπ᾽ ἀλλοδαπῆς 
αὐτὰς διατρίβειν μαθὼν πεφροντισμένως ἐπὶ τὴν 
᾿Αντιόχειαν ἐκάλει δικτύων τε ἤδη στρατιωτικῶν 
εἴσω περιβέβληντο, ἐν ἀμηχάνοις ἑαυτὴν καὶ τὰς 
παῖδας θεασαμένη καὶ τὰ μέλλοντα ἐξ ἀνθρώπων 
δεινὰ τῷ λόγῳ παραθεῖσα τό τε πάντων δεινῶν 
καὶ ἀφορητότερον, πορνείας ἀπειλήν, μηδὲ ἄκροις 
ὠσὶν ὑπομεῖναι δεῖν ἀκοῦσαι ἑαυτῇ τε καὶ ταῖς 
κόραις παρακελευσαμένη, ἀλλὰ καὶ τὸ προδοῦναι 

1 ͵Ὑὲ Ἰϑᾶσῃ ἔτοπιη δὲ. Οῃγυβοβίοιη ἐπαὲ ΠῈΡ πϑῖηθ νγᾶ8 
Ῥοιηηΐπα, δηα ἐμαὶ μον ἀδιρ ἶογϑ γγοτα Βογηΐοθ δα Ῥγοβάοος, 
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ἐγεαίτηθηῦ τηθῖθα ουὖὐ ἴο ἔποβα ἰπ Μεβοροίεμηΐϊα ; 
ΟἿ οὔδοιβ, ὕΠ6 ο565, δδὺ5 δΔηα ἢδηᾶθ γο 6 τυ ]αϊοθα, 
86 {Π6 γϑιηδίηίηρ ᾿ἰπη5 πα ρᾶγὲβ οὗ ἐμ θοάγ ουἱΐ 
ὌΡ. 85 νγᾶβ ἀἄοπο δὖ ΑἸθχδηάτσία. 

ὙῈῺΥ πεεᾶ οπα τεκίπα]α ἐπ τπθυηουυ οἵ ἐμοβα δὲ 
Απίϊοον, ψῆο σγεῖα γχοαϑίβα οἡ ἢδαϊεᾶ ρυἱάϊγομβ, ποὺ 
πηΐο ἀδαίῃ, Ρυῦ ψἱἢ ἃ νίονν ἰο Ἰδηρίῃν τοτγίυτο ; 
δα οὗἉ οἴμδυβ ψῇο ραυὺ {πεῖν τἱρηῦ παπᾶ ἱπῖο ὑΠ6 νϑὺν 
ἤτε ΒοΉοποὺ ἔπδη Του ἢ {Π6 δοουγβϑα βδουῆσα ὃ βοτηθ 
οὗ ὕποῖω, ἴο ββοᾶρε ϑιοῃ ἐγίαϊβ, θείοσα ὑπῸὺ ὑγ γα 
οδαρηῦ πα [6]] ἰπΐο πε ἢδηᾶ5 οὗ ἔῃοβα ἐμαὶ ρ]οι θά 
δραϊηβὺ ὕμθτα, ἔπγανν ἐπουηβεῖνοβ ἄονσι ἔγουα ἐπα ἰο 05 
οἵ Ἰοξῃυ Βοιιβεβ, τεραγαϊηρ ἀθδῦῃ 85 ἃ ρυΐζε βῃδίοῃϑα 
ἔγοτα ἔῃ νυ οι ἀπ 685 οὗ δεν] τηθῃ. 
Απά ἃ οογξδϊῃ ΠοΙΥῪ ρϑύβοῃ,; δαυγηΐγα]α ἔθου βίγεηρὶῃ 

οὗ 5οὰ] γεὺῦ ἱπ ΒΟΔῪ ἃ ψογηδῃ, δπα ἔαγηθα ἃ5 γγ6}} ΡΥ 
4}1 ῃὺ ψεύδ δὖ Απίϊοος Ὁ να], Οἰγὶῃ δπα βουπα 
Ἰυάρεταοηΐ, μα Ὀγουρηῦ ὑρ ἴῃ ἐπα ργβοθρὲβ οὗ ρον 
ΠΕΡ ὄνγο πητηδυυϊθα ἀδιρηΐοτβ, ἀἰβυϊηρυ ϑηθα ἔογ {Π6 
1] Ὀ]οοτα οὔ {πεῖν γουῃ] Ῥεααΐγ. Μαοῆ δῆνΥ 
γγ88 βύπτθα ὑρ ο ἐπεῖν δοοουηΐ, δπᾶ Ὀυδβεα 1561} 
ἴῃ ὑγδοίηρ' ἴῃ ΘΥΘΥΥ ΤΘΏΠΟΙ ῬΟΘΒ]6 ΠΘΥα ΠΥ ᾿ΔΥ 
οοποθαϊθα ; δηα ψῇδη ἰὑ ἀἰβοονεσθα ὑἐπαῦ μον σγετα 
βίδυϊηρ ἴῃ ἃ ἔογεῖρεηι οουπίτυ, οὗ βεὺ ρυσροβα ἴὖ το- 
πα νει ἴο ἈΠ ΟΝ. Ἴμυς ὑμαν [611] ἱπῖο {Π6 

50]! ουθ᾽ ἰοΐ5. ὙΉΘη, ἐπμογοίοστθ, ὑπ6 ψοϊδῃ 580 
ὑμπαὺ Πουβ6}}ῇ δἀπᾶ μοῦ ἀδιυρηξειβ σεῦα ἴῃ ἀδβρογαΐα 
βίγαϊϊβ, 5η6 ῥ]δοοα Ῥεΐογε ἔθθμι ἰπ σοηνεγυβαίϊοη {Π6 
ῥευτῖθ]ς ἐπίηρβ ὑπαὺ δνγαϊϊεα ἔπεα ἔτοτα Βυτηδῃ 
Βδηᾶθ, δηᾶ {ῃ6 ταοβϑὺ ἱπίο!θυθ]α {πΐπρ' οὗὨ 411 {Π688 
ἐουγουϑ---ἰῃς ἐῃγοαὶ οὗ ἐογηϊοαϊίοη. 816 Ἂχβουϊεα 
Ῥοΐῃ Βουβοὶὲ δπα Ποὺ οἱνβ ἐπαῦ παν οὐρῦ ποὺ ἴο 
ΒΙ τς ἕο ᾿ἰθύθη ἴο δυθῃ ἐπα Ἰθαβὺ ὙΠ ΐβρευ οὗ βι6 ἢ ἃ 
ἐπίῃ, δα 54 ἐπαὺ ἴο βυσυθηᾶθυ {πεῖν 8018 ἴο {Π6 
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τὰς ψυχὰς τῇ τῶν δαιμόνων δουλείᾳ πάντων 
ὑπάρχειν θανάτων καὶ πάσης χεῖρον ἀπωλείας 
φήσασα, μίαν τούτων ἁπάντων εἶναι λύσιν ὑπ- 
ετίθετο τὴν ἐπὶ τὸν κύριον καταφυγήν, κἄπειτα. 
ὁμοῦ τῇ γνώμῃ συνθέμεναι τά τε σώματα περι- 
στείλασαι κοσμίως τοῖς περιβλήμασιν, ἐπ᾽ αὐτῆς 
μέσης γενόμεναι τῆς ὁδοῦ, βραχύ τι τοὺς φύλακας 
εἰς ἀναχώρησιν ὑποπαραιτησάμεναι, ἐπὶ παραρ- 
ρέοντα. ποταμὸν ἑαυτὰς ἠκόντισαν. 

Αἵδε μὲν οὖν ἑαυτάς" ἄλλην δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῆς ᾿Αντιο- 
χείας ξυνωρίδα παρθένων τὰ πάντα θεοπρεπῶν 
καὶ ἀληθῶς ἀδελφῶν, ἐπιδόξων μὲν τὸ γένος, 
λαμπρῶν δὲ τὸν βίον, νέων τοὺς χρόνους, ὡραίων 
τὸ σῶμα, σεμνῶν τὴν ψυχήν, εὐσεβῶν τὸν τρόπον, 
θαυμαστῶν τὴν σπουδήν, ὡς ἂν μὴ φερούσης τῆς 
γῆς τὰ Ζοιαῦτα βαστάζειν, θαλάττῃ ῥίπτειν ἐκέ- 
λευον οἱ τῶν δαιμόνων θεραπευταί. 
Ταῦτα μὲν οὖν παρὰ τοῖσδε: τὰ φρικτὰ δὲ 

ἀκοαῖς κατὰ τὸν Πόντον ἔ ἔπασχον ἕτεροι, καλάμοις 
ὀξέσιν τοῖν χεροῖν ἐξ ἄκρων ὀνώχων “τοὺς δακ- 
τύλους διαπειρόμενοι, καὶ ἄλλοι, πυρὶ μολίβδου 
διατακέντος, βρασσούσῃ καὶ πεπυρακτωμένῃ τῇ 
ὕλῃ τὰ νῶτα καταχεόμενοι καὶ τὰ μάλιστα ἀναγ- 
καιότατα τοῦ σώματος κατοπτώμενοι, διά τε τῶν 
ἀπορρήτων ἕτεροι μελῶν τε καὶ σπλάγχνων 
αἰσχρὰς καὶ ἀσυμπαθεῖς καὶ οὐδὲ λόγῳ ῥητὰς 
ὑπέμενον πάθας, ἃς οἱ γενναῖοι καὶ νόμιμοι 
δικασταὶ τὴν σφῶν ἐπιδεικνύμενοι δεινότητα, 
ὥσπερ τινὰ σοφίας ἀρετήν, φιλοτιμότερον ἐ ἐπενόουν, 
αἰεὶ ταῖς καινότερον ἐφευρισκομέναις αἰκίαις, 
ὥσπερ ἐν ἀγῶνος βραβείοις, ἀλλήλους ὑπερεξάγειν 
ἁμιλλώμενοι. 
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ΒΙΔΥΘΙΎ οὗ ἀβ πο 5 νγὰ8 σγουβα ὑμδη 8}} Κίη45 οὗ ἀθαΐῃ 
Πα ΘΥΕΙῪ ἔοστα οὗ ἀσδϑισιοίίοη. 850. 586 βυθδταϊ εα 
ἐπαῦ ἐο ἤθε ἴο ἐπε ΤΟΥ νγὰβ {Π6 ΟὨΪΥ γᾶν οὗ Ἔββοᾶρθ 
ἔγοτγα 1 811. Απᾶ ψῇδη ἐμπου μά Ροΐῃ ἀρυβεᾶ ἴο Πεὺ 
ορίηΐοη, δηα μδα δὐτδηρσεα ἐμεῖν σαυτηθηΐβ βυα Ὀ]Υ 
διυουπα ἔΠθτη, οα οοτηΐηρ' ἴο {Π6 τοΐα 416 οὔ ἐπεῖτ ἸουσμοΥ 
ἵμπαν αυϊουν τεαποβϑίθα ἐῃ6 συδγάβ ἴο ἃ]Π]οὺν {πῃ ϑτὴ 
8 {016 ἐἴτηθ ἴον σταὐγευιθηΐ, πα ὑἤγονν ὑμποιηβοῖνεϑ 

ἰπΐο ἐπε σῖνου ὑπαὺ ονεα ᾿γ. 
Τὰ σεῦα ἐπθϑα ὑπμπεῖγ οὐ δχθουξοποβ. Βαΐ 

δΔιηοΥΠΟΥ ΡῬαῖν οὗ τηϑίάθηβ, 8150 δὖ Απίϊοοῃ, σοαϊγ ἴῃ 
ΕΥ̓ΘῪ ταϑρθοὺῦ δπα ἰτθ 5ἰβίθιβ, ἔδυθοιιβ ὈΥ ἰσίῃ, 
ἀἰδυϊπρυθημοα ἔον πεῖν τηϑπποὺ οὗ ἰδ, γουηρ' ἴῃ 
γεοαῦϑ, ἱπ ἐπ6 ὈΙοοτα οὗ θδδυΐυ, σγᾶνα οὗ βοὰ], ρίουϑ 
ἰπ ὑποὶν ἀδρογίτηθπῦ, δαγαΐγαθ]α ἱπ {παῖ Ζ68], ἐῃ6 
ὙΠ ΡΡΟΥ5 οὗ ἀδθυηοηβ φοτητηδηαθα ἴο ΡῈ οδβὺ ἰηΐο 
{ῃπε 568, δ5 1 {Π6 δαυΐῃ οου]Ἱᾶά ποὺ δπάπασα ἕο θ6 δ. 5 ἢ 
ΘΧΟΘΙ]Θ ποθ. 
Τῆι ἰῦ Βαρρεπϑᾶ τ ἔπ686 τηαυῦγυβ. Απαᾶ οὐμοὺβ 

ἴῃ Ῥοηΐιβ βυϊεγεα ἐπίηρβ ὑθυυῖθ]86 ἴο ἤθδῦ : 5ῃδυρ 
τεοαβ ψεῦα ἀγίνθη ἐπγοιρὴ ὑποῖν ηρευβ ὉΠ 6Υ ἐπα 
ἐΐρ5 οὗ ὑπ πδῖ]5 ; ἴῃ {π86 οδβε οἵ οἴπευβ, ἰδ νγὰβ 
τη] θα ἄονι ΟΥ̓ ἥτε, δπα {π6 ὈοΙ]πρ, θυτγηΐηρ 5ὑυ 
Ῥουτεοά ἄονῃ ἐπαῖν Ῥ8 65, γοδβϑυϊπρ' {Π6 τηοβϑὺ ββϑϑεπη ΐα] 
Ῥατὲβ οἵ ὑπεὶν ῬοάΥ ; οὐμεῖβ Ἑεπαυτγεᾶ ἴῃ ὑπμεῖν ῥυΐνυ 
Ῥαγὶβ δῃὰ Ῥόνυγεὶβ βιουίηρβ ὑΠπΠαὺ σγοῦα αἰβρυδοθίῃ, 
Ῥ᾿ 1655, ἀητα θη οηδΌ]6, νοῆι ἐπ6 ΠΟΌ]6 ἃπᾶ 1ὰν- 
ΔΙ αἴηρ Ἰπᾶρσοθ ἀδνίβεα ἢ τηογα ἴῃ 8π πιδι18] δαροΥ- 
1685, ἀἰβρίαυίηρ' ἐμ εῖν οὐ 6] δ5 16 1Ὁ ὑγευα βουὴα συθαῦ 
βίγοκα οὗ ψίβάοση ; 5 γίνίηρ ἴο ουΐάο οὁπ6 δποίθου ὈΥῪ 
δνϑὺ ἱπηνθη ϊηρ; τονε] μρλξργες 85. 1 οοπίοπαϊηρ ἔῸγ 
- ἴῃ ἃ οοῃϊαϑβῦ. 
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ΕΌΒΕΒΙΤΞ 

ἘΠῚ ὃν οὖν τῶν συμφορῶν ἔσχατα, ὅτε δὴ λοιπὸν 
ἀπειρηκότες ἐπὶ τῇ τῶν κακῶν ὑπερβολῇ καὶ πρὸς 
τὸ κτείνειν ἀποκαμόντες πλησμονήν τε καὶ κόρον 
τῆς τῶν αἱμάτων. ἐκχύσεως ἐσχηκότες, ἐπὶ τὸ 
νομιζόμενον αὐτοῖς χρηστὸν καὶ φιλάνθρωπον 
ἐτρέποντο, ὡς μηδὲν μὲν ἔτι δοκεῖν δεινὸν καθ᾽ 
ἡμῶν περιεργάζεσθαι: “μὴ γὰρ καθήκειν ἯΤ 
αἵμασιν ἐμφυλίοις “μιαίνειν τὰς πόλεις μηδ᾽ ἐ 
ὠμότητι τὴν ἀνωτάτω διαβάλλειν τῶν ἀραντὸ ἐρηνδὲ 
ἀρχήν, εὐμενῆ τοῖς πᾶσιν ὑπάρχουσαν καὶ πραεῖαν, 
δεῖν δὲ μᾶλλον τῆς φιλανθρώπου καὶ βασιλικῆς 
ἐξουσίας εἰς πάντας ἐκτείνεσθαι τὴν εὐεργεσίαν, 
μηκέτι θανάτῳ κολαζομένους" λελύσθαι γὰρ αὐτῶν 
καθ᾽ ἡμῶν ταύτην τὴν τιμωρίαν διὰ τὴν τῶν κρα- 
τούντων φιλανθρωπίαν. τηνικαῦτα ὀφθαλμοὺς ἐξ- 
ορύττεσθαι καὶ τοῖν σκελοῖν πηροῦσθαι θάτερον προσ- 
ετάττετο. ταῦτα γὰρ ἦν αὐτοῖς τὰ φιλάνθρωπα 
καὶ τῶν καθ᾽ ἡμῶν τιμωριῶν τὰ κουφότατα, ὥστε 
ἤδη ταύτης ἕνεκα τῆς τῶν ἀσεβῶν φιλανθρωπίας 
οὐκέτ᾽ εἶναι δυνατὸν ἐξειπεῖν τὸ πλῆθος τῶν 
ὑπὲρ πάντα λόγον τοὺς μὲν δεξιοὺς ὀφθαλμοὺς 
ξίφει πρότερον ἐκκοπτομένων κἄπειτα τούτους 
πυρὶ καυτηριαζομένων, τοὺς δὲ λαιοὺς πόδας κατὰ 
τῶν ἀγκυλῶν. αὖθις “καυτῆρσιν ἀχρειουμένων μετά 
τε ταῦτα τοῖς κατ᾽ ἐπαρχίαν χαλκοῦ μετάλλοις 
οὐχ ὑπηρεσίας τοσοῦτον ὅσον κακώσεως καὶ 
ταλαιπωρίας ἕνεκεν καταδικαζομένων πρὸς ἅπασί 
τε τούτοις ἄλλων ἄλλοις ἀγῶσιν, οὗς μηδὲ κατα- 
λέγειν δυνατόν (νικᾷ γὰρ πάντα λόγον τὰ κατ᾽ 
αὐτοὺς ἀνδραγαθήματα), Ἐι ἀμνμνλὰ νος οὐμε. 
Ἔν δὴ τούτοις ἐφ᾽ ὅλης τῆς οἰκουμένης δια- 

λάμψαντες οἱ μεγαλοπρεπεῖς τοῦ Χριστοῦ μάρτυρες 
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Βαὲ ἐπα οπά οὗἉ ἔμεβα οδ]δυη 65. σαῖς θη Π6Υ 
ὙΘΙῈ ΠΟΥ ψοτ ουὐὐ τὶ ἢ ὑμῖν οχοθβδῖνα τυ] ΚΟ 655, 

Δα σγουα αὐδουν ὑγεᾶγυ οὗ ΚΠ ηρ δηα βυγξεϊςεα δπα 
βαϊθα σὴ 5ῃθααΐηρ Ὀ]οοά, πᾶ 50 ἐυγπθα ἴο ψῇῃδῦ 
ὕθ6υ οομϑίαογθα τη θυ  ] δηα μυσηδηθ οοπάποῦ ; 50 
ὑμαὺ ΠΕΥ πὸ Ἰἰοηροι ἐπουρηὺ ἐπαὺ ὑπο ν σγεσα ἀοίπρ' 
ΔΏΥ Πᾶχτα ἴο 15. ΕῸΥ Ὁ γγὰβ ποὺ δὐϊίηρ, ὑΠ6Ὺ 5814, 
ἴο ΡΟ ]αΐα ἐμ οἰδ65 ν δ ὑπ Ὀ]οοα οἵ {πεῖν ονγῃ ῬΘΟΡΙ6, 
ΟΥ̓ΐΟ ἰηνοῖνα ἴῃ ἃ ομδῦρε οὗ οὐ] ὑῃ6 ΒΌΡΥΘΙη 6 
βονθγητηθηΐ οὗ ἐπα συ ]δγβ, ἃ ρονουῃτηθηῦ ὑπαὺ τγὰ8 
γγ 6} -αἰθροβεα δηᾶ τα] ὑονγαγαᾶβ 81}; Ῥαὺ γαῖῃον ἐπα 
ἐς Ῥεπθῆσθησο οἵ ἔπε μυσηδηδ δηα ἱτηρουῖαὶ δαϊπουῖν 
Βῃου ]α ΡῈ δχίθηαθα ἴο 811, ἂἀπᾶ πῸ ἀδθαῖῃ ρεῃαὶῦν 
ὯΟ ἸοΠΡῸΥ ἰηῆϊοίεα. ἘῸΣ [Πρ Ὺ ἀθοϊαγθα]}] ὑπαὺ {15 
ὑπεῖν ῥα πβητηθηΐ οὗ ὰ5 μδὰ θδδη βἰορρεά, ὑπᾶπηκ5 ἴο 
ῃ8 Βυτηδηΐϊςγ οὗ {πῸ συ]εῖβ. ΤΉθπ οὐάθυβ ΈΥΘ 
σίνεη ἐμπαὺῦ ἐπεὶ ἐγεβ 5Βῃου]ᾶ θῈ σουρεα ουΐ ἀπα ὁη6 
οὗ {πεῖν Ἰαρβ τηδίτηθα. ἘῸΥ ἐπ νγὰβ ἴῃ ὑΠ 6 Ορ᾿ πίοη 
Βυτηδηΐϊςν δηα ἐπε Ἰίσῃξεϑὺ οὗ ριυπβησηθηΐβ ἱπῆϊοϊθα 
ΠΡΟῚ α5. Ηδεποο, θθοδαυβα οὗ ἐῃϊ8 Βυτηδηῖςυ οα ὑπ6 
Ρατὺ οὗ σοά]δθβθϑ στάθη, Ὁ ἰθ ΠΟῪ ΠΟ ἸΟΏΡΥ ΡΟΒΒΙ]6 ἴο 
Ἐ6 11 ὅπ ᾿ποδ]οι]α Ὁ ]6 πυτάροσὺ οὗ ἔμοβα ψῃο Πα {πεῖν 
τὶρηΐ εγα ἢγϑυ οαὐ ουὐ ψ ἢ ἃ συγοτά δηάᾶ ὑπθη οδαΐοτ- 
ἰΖεα ψῖῦῃ ἤτο, δῃα {πὸ εξ ἔοοῦ τεπάθυθα 1561685 ὈΥ 
ὑπ6 ξασίμου δρρ]!οδίΐοη οὔ Ὀγδπαϊηρ' ἱσοηβ ἕο ὑπ 6 οἰ ηὐβ, 
δα 10 δέξου {ῃ]5 εῦα σομἀοιηηδά ἴο ἐπα ργονίποῖδὶ 
ΘΟΟΡΡΟΥΙ τηΐη65, ποῦ 50 τ ΠΟἢ ἔῸΥ βαυνίοα 85 ἴου 1]|-ἀβᾶρα 
δα Βαγαβηΐρ, δηᾶ τ ῖ0Π8] 611 ἴῃ νυ τῦἢ νᾶυίουβ οὐ Υ 
ὑγ1815, συμ ἢ 1 15. ποῦ Ῥοββίθ]6Ὲ ονθὴ ἴο γεοοιηῦ ; [ῸΥ 

ὑποῖν Ῥγᾶνα δηᾷ σοοά ἀεεαᾶϑ βυγραβ5 8]} τβοϊκοπίπρ, 
Τπ {π656 οομπῆϊοϊβ νοῦν ἐπα τηδρηϊβοθηῦ τηδυ 8 

οὗ Ομ τῖβῦ σγεσα οοῃϑρίοπουβ ἐπτουρῃουῦ 411 {Π6 σγου]ά, 
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Αοὐβ 18, 48 

ἘΠΒΈΒΙΤΒ 

τοὺς μὲν ἁπανταχοῦ τῆς ἀνδρείας αὐτῶν ἐπόπτας 
εἰκότως κατεπλήξαντο, τῆς δὲ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 
θείας ὡς “ἀληθῶς καὶ ἀπορρήτου δυνάμεως ἐμφανῆ 
δι᾽ ἑαυτῶν τὰ τεκμήρια παρεστήσαντο. ἑκάστου 
μὲν οὖν ἐπ᾽ ὀνόματος μνημονεύειν μακρὸν ἂν εἴη, 
μή τί γε τῶν ἀδυνάτων. 

ΧΗ͂Ι. Τῶν δὲ κατὰ τὰς ἐπισήμους πόλεις μαρ-. 
τυρησάντων ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόντων πρῶτος 
ἡμῖν ἐν εὐσεβῶν στήλαις τῆς Χριστοῦ βασιλείας 
ἀνηγορεύσθω μάρτυς ἐπίσκοπος τῆς Νικομηδέων 
πόλεως, τὴν κεφαλὴν ἀποτμηθείς, ΑΛνθιμος, τῶν 
δ᾽ ἐπ᾿ ᾿Αντιοχείας μαρτύρων τὸν πάντα βίον 
ἄριστος πρεσβύτερος τῆς αὐτόθι παροικίας, Λου- 
κιανός, ἐν τῇ Νικομηδείᾳ καὶ αὐτὸς βασιλέως 
ἐπιπαρόντος τὴν οὐράνιον τοῦ Χριστοῦ βασιλείαν 
λόγῳ πρότερον δι’ ἀπολογίας, εἶτα δὲ καὶ ἔργοις 
ἀνακηρύξας. τῶν δ᾽ ἐπὶ Φοινίκης μαρτύρων γέ-: 
νοιντ᾽ ἂν ἐπισημότατοι τὰ πάντα θεοφιλεῖς τῶν 
λογικῶν Χριστοῦ θρεμμάτων ποιμένες, Τυραννίων 
ἐπίσκοπος τῆς κατὰ Τύρον ἐκκλησίας “πρεσβύτερός 
τε τῆς κατὰ Σιδῶνα Ζηνόβιος καὶ ἔτι Σιλβανὸς 
τῶν ἀμφὶ τὴν "᾿ἔμισαν ἐκκλησιῶν ἐ ἐπίσκοπος. ἀλλ᾽ 
οὗτος μὲν θηρίων βορὰ μεθ᾽ ἑτέρων ἐπ᾽ αὐτῆς 
᾿Εμίσης γενόμενος χοροῖς ἀνελήφθη μαρτύρων, 
τὼ δ᾽ ἐπ᾽ ᾿Αντιοχείας ἄμφω τὸν τοῦ θεοῦ λόγον 
διὰ τῆς εἰς θάνατον ὑπομονῆς ἐδοξασάτην, ὃ ὃ μὲν 
θαλαττίοις παραδοθεὶς βυθοῖς, ὃ ἐπίσκοπος, ὁ δὲ 
ἰατρῶν ἄριστος Ζηνόβιος ταῖς κατὰ τῶν πλευρῶν 
ἐπιτεθείσαις. αὐτῷ καρτερῶς ἐναποθανὼν βασάνοις. 
τῶν δ᾽ ἐπὶ Παλαιστίνης μαρτύρων Σιλβανός, ὦ 
ἐπίσκοπος τῶν ἀμφὶ τὴν Γάζαν ἐκκλ σιῶν, κατὰ 
τὰ ἐν Φαινοῖ χαλκοῦ μέταλλα σὺν ἑτέροις ἑνὸς 
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Δα, 85 νγὰβ παΐιταὶ, Ἔνευυ μετα ΠΠ16α ἢ ἀτηδζα- 
τηθηῦ {Π6 δγϑ-  Π 6 5565 οὐ ὑπο Ῥγάνοῦυ ; ΨΏ16 ἴῃ 
ἐπιδῖτ οὐτὶ ῬΘΥΒΟΠ5 ΠΟΥ͂ ἔπγ 5 ῃη6α ἃ οἰθαν ρσοοῦ ἐπαὺ 
1π6 Ῥονγοι οὗ οὔσν ϑνίουν 5 ὑγα]γ αἰνίηθ δηᾶ ἱποχ- 
ῬΥΘΒΒθ16. Τὸ ταθηϊίομ, ἱπα θεά, βοὴ ΒΚ πᾶῖὴθ ψουἹά 

Ὀ6 ἃ Ἰοηρ' ἰαϑ!ς, ποὺ ἴο 880 8ῃ ἱπῃροβϑβί ὉΠ γ. 
ΧΙ. Οὗ ἐδοβα τυ]εῖβ οὗ {π6 σμυτοῆοβ ῆο ΕΘ 

τηδυ θα ἴῃ γγ 6] -Κπονγῃ οἰδ᾽65, ὑῃΠ6 ἢἤγϑὺ πδύηθ ἐπα 
ΟὙγ6 τηπϑῦ Γϑοοχα οα {Π6 τηοηπτηθηΐβ ἕο ΠΟΙΥ Τα θη, ἃ5 ἃ 
τηδγῖγν οὗ {Π6 Κίηρσαοτῃ οὗ ΟΠ γί βὺ, 15 ἐΠδὺ οὗ Απἱίΐτημβ, 

Ῥίβῃορ οὗ {πῆς οἰξΐν οἵ με Νοογηθαϊαηβ, ῆο τγᾶβ 
Ῥεμεδᾶάβᾶ. Οἱ ἐπε τηδγύγυβ δ Απίϊοος ἐμ θεϑὺ ἴῃ 
Πῖ5 δηξίτα πε τγὰϑ Γλιοῖδη, ἃ ργεβουίου οὗ ἐμδὲ οοτα- 
την ; ἐπα βᾶτὴθ 0 ἴπ Νοοτηθαϊα, ψθοτα {πα 
ΘΙΠΡΘΙΟΥ νγα8, ργοοΪαἰτηθα {6 Πϑανθηΐν Κίπραοτη οὗ 
ΟΠ τίβε, ἢγϑὺ θγ ψοσγὰ οὗ του τῇ ἴῃ δὴ Αροΐϊορυ, δπᾶ 
αἰξευνναυαβ αἰδοὸ ὈὉῪ ἀεβεᾶάβ. Οὗ {με τηδυΐγυβ ἴῃ 

ῬΗορηϊοία {πὸ τηοϑὺ ἔδτηουϑ νγου]Ἱᾶ 6 {πὸ ραϑίουβ οὔ ὑῃ8 
Βρ᾿υἼύπι8] ἤοοϊκα οὐ ΟΠ τῖβὺ, θεϊονεα οὗ ἀοα ἴῃ 4}1 ἐπίηρϑβ, 
Τγτνδηηΐοη, Ὀίβμορ οὗ πμθ6 ομυτοῦ αὖ Τγταθ, δπᾶ 
ΖεποΡία5, ρυθθογίεσ οὗ ἐπε οἤυσοῃ αὖ δίαομ, ἃπά, 
ΠΟΥ ΟΥΟΥ, 5 Πνδηι5, Ὀίβμορ οἵ {π6 οἤυτομαθβ αρουὺΐ 

Ἐχτηθϑα. Το 1αϑὺ-παιηδα θδοδιηδ ἔοοα ἔου να θ6δβίβ, 
δίομρ τὴ ἢ οὔποθ, δὖ Επηθϑα [56], δ πα 80 σψγὰ5 τὸ- 

οαἰνϑᾶ ὑρ ἱπίο {π6 ομοῖτβ οὗ τρδυῦγυβ ; ὑπ6 οὔδει ἔνγο 
ρ]ουῃεα ἔπε ψοτὰ οἵ αοα δὲ Απίϊοοιῃ Ὀγ {μοὶ δη- 
᾿ἀυτᾶποα απο ἀθδίῃ ; οπα οὗ ἔπεα, {π6 Ὀίβμορ, θείη 
οοτηπ θα ἴο {π6 ἀερίμ5 οὗ {πε 568, ψῃ1]6 ὑΠαὺ θεϑὶ 

οἵ ρῃγπίοϊδηβ, Ζεπορῖμβ, ἀϊθα Ὀγαν θῖν ἀπᾶϑν ἐπα ἴοτ- 

ἕυτα5 ὑπαὲ σγεσα Δρρ οα ἰο Ηΐ5 5βἰ46ε5. ΟΥ̓ 1Π6 τηδυίγυβ 
ἴη Ῥαϊεβίϊηθ, ϑνδηιβ, Ὀίβπορ οὗ {πε ομυτομ 65 δροαῦ. 

Οζα, νγᾶ8 Ῥεμεδάεᾷ αὖ ὑπ σορρεὺ πηΐηθϑ δὖ ῬΏδθηΟ, 
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δέουσι τὸν ἀριθμὸν τεσσαράκοντα τὴν κεφαλὴν 
ἀποτέμνεται, Αἰγύπτιοί τε αὐτόθι Ἰἰηλεὺς καὶ 
Νεῖλος ἐπίσκοποι μεθ᾽ ἑτέρων τὴν διὰ πυρὸς 
ὑπέμειναν τελευτήν. καὶ τὸ μέγα δὲ κλέος τῆς. 
Καισαρέων παροικίας ἐν τούτοις ἡμῖν μνημο- 

“νευέσθω Πάμφιλος πρεσβύτερος, τῶν καθ᾽ ἡμᾶς 
θαυμασιώτατος, οὗ τῶν ἀνδραγαθημάτων τὴν 
ἀρετὴν κατὰ τὸν δέοντα καιρὸν ἀναγράψομεν. 
τῶν δ᾽ ἐπ᾽ ᾿Αλεξανδρείας καθ᾽ ὅλης τε Αἰγύπτου 
καὶ Θηβαΐδος διαπρεπῶς τελειωθέντων πρῶτος 
Πέτρος, αὐτῆς ᾿Αλεξανδρείας ἐπίσκοπος, θεῖόν τι 
χρῆμα διδασκάλων τῆς ἐν Χριστῷ θεοσεβείας, 
ἀναγεγράφθω, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ πρεσβυτέρων 
Φαῦστος καὶ Δῖος καὶ ᾿Αμμώνιος, τέλειοι Χριστοῦ 
μάρτυρες, Φιλέας τε καὶ ΗἩσύχιος καὶ ᾿Παχύμιος 
καὶ Θεόδωρος, τῶν ἀμφὶ τὴν Αἴγυπτον ἐκκλησιῶν 
ἐπίσκοποι, μυρίοι τε ἐπὶ τούτοις ἄλλοι διαφανεῖς, 
οἱ πρὸς τῶν κατὰ χώραν καὶ τόπον παροικιῶν 
μνημονεύονται: ὧν ἀνὰ τὴν πᾶσαν οἰκουμένην 
ὑπὲρ τῆς εἰς τὸ θεῖον εὐσεβείας ἠγωνισμένων 
γραφῇ παραδιδόναι τοὺς ἄθλους ἐπ᾽ ἀκριβές τε 
ἕκαστα τῶν περὶ αὐτοὺς συμβεβηκότων ἱστορεῖν 
οὐχ ἡμέτερον, τῶν δ᾽ ὄψει τὰ πράγματα παρ- 
εἰληφότων ἴδιον ἂν γένοιτο' οἷς γε μὴν αὐτὸς 
παρεγενόμην, τούτους καὶ τοῖς μεθ᾽ ἡμᾶς γνωρί- 
μους δι᾽ ἑτέρας ποιήσομαι γραφῆς. κατά γε μὴν. 
τὸν παρόντα λόγον τὴν παλινῳδίαν τῶν περὶ ἡμᾶς 
εἰργασμένων τοῖς εἰρημένοις ἐπισυνάψω τά τε ἐξ 
ἀρχῆς τοῦ διωγμοῦ συμβεβηκότα, χρησιμώτατα 
τυγχάνοντα τοῖς ἐντευξομένοις. 
Τὰ μὲν οὖν πρὸ τοῦ καθ᾽ ἡμῶν πολέμου τῆς. 

“Ῥωμαίων ἡγεμονίας, ἐν ὅσοις δὴ χρόνοις τὰ τῶν 
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γΓἢ Οὔ ΘΥ5, ἴῃ ΠΌΤΟΥ ΟΥΤΥ 5ᾶνε 9η6 : δπᾶ Εσγρ ϊδη8 
ἔμποσθ, Ρβ]θυβ δηα ΝΊ] 5, Ὀΐϑῆορβ, τοσοῦμου ψ ἢ οὔθ 8, 
Θμαυγοα ἀδαῖῃ ὈγΥ ἤγτθ. Απα διιοηρ' {Ππ686 νγα πυυϑῦ 
πηδηὐίοη {πε σγοδὺ ρου οὔ ἔπε οοτησαπηΐϊυ οἴ δαθβαγθα, 
Ῥδιαρ 5, ἃ ργαβογύεσ, ἐπ τποϑὺ τηϑύνθ]]ουβ τηδῃ οὗ 
ΟἿ ἀν ; {πε τηουῖϊῦ οὗ ψῆοβα ὑγᾶνε πα σοοᾶ ἀδεαβ 
γγ6 5}4]}1] γβοογσὰ δ {π6 ῬτΌρευ {ἶΐτηθ. ΟΥ̓ ἐποβα αὖ 
ΑἸοχαπάγία δηα ἐμπτουρμουΐ 4}} Εἰ ογρὺ δπα ὑπ6 ΤΉ θα5 
0 ψγετῈ ρουξεοϊθα ο]Ἱουίοιιϑὶυ, [ῃῆς ἢγϑὺ ὑπαῦ πιυβὺ 
Ῥε γεοουαβδα ἰ5 Ῥείου, θίβῃορ οἵ ΑἸδχδπαγία 186], ἃ 
αἰνίηα Ἔβχϑιηρ]ο οὗ ἐπα ἐβδοῆθυβ οἵ ροα]η 685 ἴῃ ΟΠ γὶβὲ : 
δα οὗ [6 ρυεβδογίειβ ἢ τη Βαυβίαβ, Π 15 δπα 
Αὐητηοηΐτβ, ρογΐεοι τηαγῦγυβ οὐ Οἢγῖϑὺ ; δηα ῬΉ1]685, 
Ηδεβγομῖαβ, Ρδομγυαῖιβ δηα Τῃδοάουθ, ὈΙβμορβ οὗ {Π68 
ΟΠυσομο5. ἰῃ Ἐργυρὺ; δπηᾶ οουηΐ]εβ5 οὐποὺ ἔδγηουβ 
ῬΘΙΒΟΏΒ5 85 γ76]1, σγῇο δια σοτητηθιηογαιθα Ὀγ {Π6 οοτὰ- 
ταυηἶ 65 ἴῃ ἐμοῖσ ον αἰ δ γιοῦ πα Ἰοοδ]γ. Τὺ 15 ποῦ 
ΟἿ Ῥαγὺ ἴο οοτγησηΐϊν ἰο συϊεηρ' Ππ6 οοπῆϊοῖβ οὗ ὑΠοβ68 
γγῃΟ ουρηὺ ἐμγουρμουῦ ὑπ ρου] οἢ 64} οὗ ρίεῖγ 
ἑονγαγὰ ἐῃ6 Πεἰΐν, δηᾶ ἴο γθοουα ἱπὶ ἀθἰδῖ]! θοῦ οὗ ὑμῖν 
Βαρρεπίηρβ ; Ραυὺ ὑπμαὺ νου] ΡῈ {πε βαϑρβοΐδὶ ἰδβκ οὗ 
1ῃοβ6 ψῇῆοὸ νι ἱνποββεα ἐπε ανεηΐθ. Ὑεὺ 1 5}4]}} τηδκα 
Κπονῃ ἕο ροσίθυϊ τυ ἴῃ ἀπούμου σγουῖς ἔπ βα ἢ ἡ Βοτα 
Ι νγὰβ Ῥϑυύβοῃδ!ν οοηνουβαηῦ. [Ιἢ ἐπὶ ργεβεπὺ ῬΟΟΚ, 

᾿ Βονονου, 1 5141} βυ ]οίη ἰο ψῃδὺ μὰ5 θθθη β8ϊα {π6 
τεοδηΐαϊίοη " οἵ {π6 ἐπίηρβ ὑπαῦ ψοσα ψτουρηῦ οοη- 
ΘοΥΐηρ᾽ τ5, ἃΠ4 4}} ὑπαῦ Ὀ66}} β'ποθ {πΠ6 θερὶπηΐηρ' οὗ 
1ῃ6 ρεοιβεουϊἝοῃ, ταοϑὺ ργοῆνα]8 85 ὕΠ6Ὺ δὺ6 ἴο ΤΩΥ 
τ δ ά6 18. 

Νονγ ἃ5. ΘΟ ΠΟΘ 5 ἐπα βίαῖα οὗ {π6 Βογηδη φόνοιτι- 
τηθηὺ Βεΐουθ {Π6 νγᾶῦ ἀρϊηβῦ 8, ἀατίπρ᾽ 41} [Π6 Ῥϑυϊοαϑ 

1 ἼὝΗΘ Τϑίδγθποα 15 ΡΤΌΡΔΡΙΥ ἰο ἐπα δοοοιπὶ οὐ Ῥδιηρῃ 5 
εὐ ἴῃ 6 Μαγίψγβ ὁ. Ῥαϊοεδίϊηθ. Ἐμιβο ἰτι5᾽5. 1,716 οἵ 

απηιρἠζυβ νᾶ, ΔΡῬαγ μευ, δἰγοδαν νυ τϊθη. 
3. 8566 ς. 17. 8-10, 

297 



ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

ἀρχόντων φίλιά τε ἦν ἡμῖν καὶ εἰρηναῖα, ὁπόσης 
ἀγαθῶν εὐφορίας καὶ εὐετηρίας ἠξίωτο, τίς ἂν 
ἐξαρκέσειεν λόγος διηγήσασθαι; ὅτε καὶ οἱ μά- 
λιστα τῆς καθόλου κρατοῦντες ἀρχῆς δεκαετη- 
ρίδας καὶ εἰκοσαετηρίδας ἐκπλήσαντες, ἐ ἐν ἑορταῖς 
καὶ πανηγύρεσιν φαιδροτάταις τε θαλίαις καὶ 
εὐφροσύναις μετὰ πάσης εὐσταθοῦε διετέλουν 

εἰρήνης. 
ὕτω δ᾽ αὐτοῖς ἀπαραποδίστως αὐξούσης καὶ 

ἐπὶ μέγα ὁσημέραι προϊούσης τῆς ἐξουσίας, 
ἀθρόως τῆς πρὸς ἡμᾶς εἰρήνης μεταθέμενοι, 
πόλεμον ἄσπονδον ἐγείρουσιν" οὔπω δ᾽ αὐτοῖς τῆς 
τοιᾶσδε κινήσεως δεύτερον ἔτος πεπλήρωτο, καί 
τι περὶ τὴν ὅλην ἀρχὴν νεώτερον γεγονὸς τὰ 

’ὔ πάντα πράγματα ἀνατρέπει. νόσου γὰρ οὐκ αἰσίας 
τῷ πρωτοστάτῃ τῶν εἰρημένων ἐπισκηψάσης, 
ὑφ᾽ ἧς ἤδη καὶ τὰ τῆς διανοίας εἰς ἔκστασιν αὐτῷ 
παρήγετο, σὺν τῷ μετ᾽ αὐτὸν δευτερείοις τετιμη- 
μένῳ τὸν δημώδη καὶ ἰδιωτικὸν ἀπολαμβάνει βίον. 
οὔπω δὲ ταῦθ᾽ οὕτω πέπρακτο, καὶ διχῇ τὰ πάντα 
τῆς ἀρχῆς διαιρεῖται, πρᾶγμα μηδ᾽ ἄλλοτέ πω 
πάλαι γεγονὸς μνήμῃ παραδεδομένον. 
Χρόνου δ᾽ οὐ πλείστου μεταξὺ γενομένου βασι- 

λεὺς Κωνστάντιος τὸν πάντα βίον πραότατα καὶ 
τοῖς ὑπηκόοις εὐνοϊκώτατα τῷ τε θείῳ λόγῳ 
προσφιλέστατα διαθέμενος, παῖδα γνήσιον Κων- 
σταντῖνον αὐτοκράτορα. καὶ Σεβαστὸν ἀνθ᾽ ἑαυτοῦ 

1 Βεβεϊνα!β δὲ ἐπε Ῥερὶππὶπρ οὗ ἐμ ἰθπῖῃ ἀπᾶ οὔ ἴῃ6 
ἐννεπίϊοὶἢ γϑαῦ οὗ ἃ ΓΕΪρ. 

3..Ὁς 308. 8. 24,9, Ὁϊοοϊο ΐδη. 
4 ἡ 6, Μαχὶπηϊηΐδη. 

11 

ὅ ΤΠδ πιραπίηρ οὗ ἐπὶβ βϑηΐθποθ ἰβ ὑπαὶ ἐπ Ετηρίτα νγὰ8 
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ὑμπαῦ ὅπ6 σα]δὺβ σγευα ΕΘ Πα] δπηα ῬΘδοθδθὶν ἀἰβροβθά 
᾿ονγαγα 8, πΠῸ ψογβ. οου]α βυῇποϊθ εν ἀθβουῖθα μον 
οι 1] ἃπα ρῥ]θηΐθουβ νὰ ἰζ5 ΠΒαγνεϑὺὶ οἵ σοοά 
ὑπίηρβ; ΒΘ αἶδο ἔμοβα ψῃο Π6]α {πὸ οἰϊεξεϑὺ ρδοθϑ 
ἴῃ ἃ ψγου]Ἱα-οπηρῖτα οομρ]οἰθα ἐπθ ἀδθοθηπα]ία ἀπά 
νἱοθηη δ] α1 οὐ ὑποῖν ῥυϊποίραΐθ, δπα ὑϑεα ἕο ρ885 
Ποῖ ἀἀγ8 ἴῃ ἔεϑυϊναβ πα ΡῸ]1. σᾶτηθβ, ἴῃ ἐπα τηοϑὲ 
Ἰογουβ βαβϑὶβ δπᾶ σαϊθιϊθβ, ροββθϑβϑίηρ' οοπιρ]οῖθ, γγ6}}- 
εβϑίδ 9 ῃ6α ρΡβδοα. 

Βυΐ 85 ὑμπεῖν δυϊ ποῦν ὑππ5 ἱπογθαβθα ππουὺ Ἰοὺ 
ΟΥ̓ ΗἰΠαγδποΘ ἃπα ἀδὺ ὈΥ ἀδὺ ψαχεᾶ ρουεδίεσ, 8]]} 

. δῦ ὁΠ66 ἔπαγ ἀεραγίεα ἔτουι ἐπεῖν ρεδοθῖα! αἰυϊταας 
ἰονγαγαβ υ5 δα 5ὐϊγθα ἀρ 8ἃ το]θηὐ 685 νὰσ. Απᾶ 
{88 βεοοῃᾶ γϑᾶγ " οὗ {ῃϊ5 Κὶπᾶ οὗ τηονετηθηῦ οα ἐμὶν 
Ῥαγὺ δᾶ ποὺ ΠΥ οχρίγεα, ἤθη ἃ βου οὗ τανοϊα θη 
αἰξδοιπρ ὑπ 6 δηὐτα ρυϊποίραϊα ἕοοκ ρίδοα πα ἴσαν 
ἐμ ψ οἷα οὔ ρα] ο 116 ἰηΐο σοηξαβίοη. ἘῸΣ ἃ ξαΐθία] 
ἀἴβθαβα 611 προ Πἴτη ψγηο βἰοοα ἢγθὺ διηοηρ ὑποβ6 
οἵ σοι γγχὲ Ξροίκα, ὃ νυῃίο οδιιβθα Πΐ5 ταϊπα ἕο Ῥθοοπηα 
ἀευδηρεᾶ; πᾶ, δἱοῃρ στ μη ψγῃο Πδᾷ Ὀδθθη 
Βοπουγοα τ ἐπ βεοοπαά ρ]δοα ἴδον Ηΐτη," ῃδ γεϑυτηθα 
{πε ογαϊηδυν 1{{6 οὔ ργίναϊα οἰ ἴσο. Απα {πῖ5 μά ποὺ 
γεῦ ὑδίςθη ρ]δοθ, απ {Π6 ψΠΟ0]6 ρυϊποῖραῖθ νὰ τϑηΐ 
ἴῃ ὑνγαΐπ, ἃ ὑπίηρ' ἐῃμαὺ δα πϑνοὺ Ἔνθη ὈΘ6η γερο θα 
ἃ5 Πανίηρ' ΒΔρρεηβα δὲ ΔηΥ ἐΐπηθ ἴῃ ἀδγβ ρΌπα Ὀγ.ὅ 

Βυῦ ΔἾὟΘΟΥ πὸ νϑΙῪ ρυοαὺ ἰπΐευνδαὶ οἵ ἐΐπηθ {πΠ6 
Ἐχαροσον Οοπϑίδηϊίιβ, γνῃο 411 ἢ πὶ Ἰοπρ' νγὰβ πηοϑὲ 
τα αν ἃ πα ἔδνουγδθ]ν αἰβροβεα ἐονγασα μΐβ δα ] εοίβ, 

Ο 8ηα πηοϑὺ ἔθ πα]ν ἰονγαγᾶβ ἐπε αἰνίπα ψοτγα, αἰεα ὁ 
δορογαϊηρ το ἔῃ 6 οογητηοη ἰᾶνν οὗ παῖιπγθ, ᾿ἰθανίηρ 15 
Ἰαννα] βοὴ Οὐοπϑέδηξίης Ἐχαροσοῦ ἀπα Απριιβίμβ ἴῃ 8 

αἰν!αφα ἐπ γδϑροοΐ οΥ ἐ8 ἐγφαύηιθηέ οΥ ΟἸιΥ βέϊαη8 : Ῥουβθου οη 
ΠΟμΕπαιοα ἴῃ {πῸ Ἐϊαϑὲ, ἢ ]]6 ᾿ σθαβϑα ἰπῃ ἐπα ὙΥ εϑί. 

4.2. 806. 
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καταλιπών, κοινῷ φύσεως νόμῳ τελευτᾷ τὸν βίον, 
πρῶτός τε ἐν θεοῖς ἀνηγορεύετο παρ᾽ αὐτοῖς, 
ἁπάσης μετὰ θάνατον, ὅση βασιλεῖ τις ἂν ὠφείλετο, 
τιμῆς ἠξιωμένος, χρηστότατος καὶ ἠπιώτατος 
βασιλέων: ὃς δὴ καὶ μόνος τῶν καθ᾽ ἡμᾶς ἐπαξίως 
τῆς ἡγεμονίας τὸν πάντα τῆς ἀρχῆς διατελέσας 
χρόνον καὶ τἄλλα τοῖς πᾶσι δεξιώτατον καὶ 
εὐεργετικώτατον παρασχὼν ἑαυτὸν τοῦ τε καθ᾽ 
ἡμῶν πολέμου μηδαμῶς ἐπικοινωνήσας, ἀλλὰ καὶ 
τοὺς ὑπ᾽ αὐτὸν θεοσεβεῖς ἀβλαβεῖς καὶ ἀνεπηρεά- 
στους φυλάξας καὶ μήτε τῶν ἐκκλησιῶν τοὺς 
οἴκους καθελὼν μήθ᾽ ἕτερόν τι καθ᾽ ἡμῶν και- 
νουργήσας, τέλος εὔδαιμον καὶ τρισμακάριον 
ἀπείληφεν τοῦ βίου, μόνος ἐπὶ τῆς αὐτοῦ βασιλείας 
εὐμενῶς καὶ ἐπιδόξως ἐπὶ διαδόχῳ γνησίῳ παιδὶ 
πάντα σωφρονεστάτῳ τε καὶ εὐσεβεστάτῳ τε- 
λευτήσας. 

Τούτου παῖς Κωνσταντῖνος εὐθὺς ἀρχόμενος 
- βασιλεὺς τελεώτατος καὶ Σεβαστὸς πρὸς τῶν 
στρατοπέδων καὶ ἔτι πολὺ τούτων πρότερον πρὸς 
αὐτοῦ τοῦ παμβασιλέως θεοῦ ἀναγορευθείς, ζηλω- 
τὴν ἑαυτὸν τῆς πατρικῆς περὶ τὸν ἡμέτερον 
λόγον εὐσεβείας κατεστήσατο. 

Καὶ οὗτος μὲν τοιοῦτος" Λικίννιος δ᾽ ἐπὶ τούτοις 
ὑπὸ κοινῆς ψήφου τῶν κρατούντων αὐτοκράτωρ 
καὶ Σεβαστὸς ἀναπέφηνεν. ταῦτα Μαξιμῖνον δει- 
νῶς ἐλύπει, μόνον Καίσαρα παρὰ πάντας εἰς ἔτι 
τότε χρηματίζοντα" ὃς δὴ οὖν τὰ μάλιστα τυραννι- 
κὸς ὦν, παραρπάσας ἑαυτῷ τὴν ἀξίαν, Σεβαστὸς 

1 Νοῖ, οὔ σοιγθο, ἔῃ6 ἢσϑὲ δι ρθσου ἴο γϑοαῖνο αἰνὶπο ΠΌΠΟΙ, 
Ῥαυὶ {ῃ6 ἢτγϑὶ οὐ {π6 Οὰγ σα ]ο 8  ΠῸ δὲ ἐμαὶ ἐἰπηθ αἰνιοα ἐΠ6 
Ἐτηρίτα θεΐνψεθη ἐμ 6πι. 
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βύθδα ; δηα νγὰβ ὅΠ6 ἢγβὺ [οὐ ὑπ6 πον δείγδγοῃυ) ἴο θ6 
ῬτοοΪαϊτη θα δυποηρ' {Π6 σοαβ ὈΥ ἔμθηι,: θεΐηρ' ἀδειηθᾶ 
νγουῃν οὗὁἨ δνευυ Βοποιι" ἴον ἀθδίῃ ἐμαὶ ταϊρῃὺ ΒΡῈ 
ἀπδ ἴο πῃ διῆρεσου, Κἰπάθβὺ πᾶ τηἱ]άεθϑῦ οὗ διαρθυουβ 
ἐμαῦ ἢ6 ψα58. Ηε ἱπάβεᾶ νγὰβ ἐπε οῃἱυ οπα οὗ οὔῦ 
ΘΟ θη ρου υ 685 ΠΟ ραββθα {πΠ6 ψῃο]ε ρευϊοα οἵ ἢΐ5 
Ῥυϊηοῖραΐθ ἴῃ ἃ τη πποῦ ψουΐῃγ οὗ ἢϊ5 Πίρῇ οἱῆοα ; δπᾶ 
ἴῃ ΟΥ̓ Π6Υ γδϑρθοῖβ αἰθρίαν βα Ὠΐτηβ6 1} ἴῃ ἃ τηοβὺ ἕανουτ- 
8016 δῃαὰ Ὀεποῆοθπι ἸΙρηὺ ἐονγαυα 81}; δηᾶ Π6 ἴοοῖκ 
ΠΟ ρᾶγὺ ἴπ {Π6 νγᾶῦ δρδίηβδὺ τι5, θὰ Ἔνθ ργϑβουνϑά 
με Οοα- εαγίηρ' Ῥθύβοηβ διηοηρ Ηΐθ δι θ᾽ εοὺβ ΤΌ ΠῚ 
ἱπῆυγΥ Πα Πᾶυβῃ ἰγεαϊπηθπῦ ; ποῖτμεν αἰά μ6 ρὰ]]} 
ον (6 ομυτοῃ-υ]ἀἴπρθ ΠΟΥ ΘΠ ΡΙΟΥ͂ ΔΩΥ οΟὐΠΘΥ ΠΟῪ 
ἀδνίοθ ραίηδῦ 58. 50 6 Πὰβ δὰ 8ἃ8 ἢΐβ τεναιὰ ἃ 
ΒΔΡΡΥ δηᾶ ἐῃγῖςς- Ὁ] βθθα ἴβθα οὗ ἢἰβ πε; ἴον. Π6 
ΔΙοπα δπ]ουβα ἃ ξανοῦγδθ]α ἀπά ρ]ουίουιιβ ἐπα 116 μ6 
γγ85 5011} δῃυρθυου, ἢ ἃ Ἰαυν ἔα] 5οη, πῃ 411 τεβρϑοὺβ 
τηοϑὺ ρυπαθηΐ δηα ροαϊγν, ἴο βυιοοθϑα Πίτη. 

ΗΙΒ 5οη Οοπβίδηϊίης ἔτοσα ἐπ νυν ἢγθὺ γγὰβ ῥτο- 
οἰαϊτηθα ὈγῪ ἐπα δυτηΐθθ τηοϑὺ ρεγξδοῦ Ἐπαροτοῦ δπᾶ 
Αὐυρτιβίαδβ, δηα, Ἰοπρ θαΐοσε ἔῆθη, θγῪῚ Οοα Ηἰϊπιβο]ῇ, 
με Κίηρ ΘΌΡγεμηθ ἢ δῃᾶ δ βεὺ Βίτηβοὶ ἴο ΡῈ δὴ 
ετηα]δΐου οἵ ἢϊβ ἔδυ μου 5 ῥεῖν ἐονναγα οὖσ ἀοοίτϊπθ. 

ΒΌΘΗ νγὰβ ῃΠ6. Απᾶ δἴενγναγαβ 1Ἰοϊηΐυβ τγὰθ ἀ6- 
οἰαγεα Ἐπηροτοῦ πα Αὐριυβῦιβ ὈΥ ἃ σοτητηοη γοΐς οὗ 
ἴῃ συ]ευβ8.2 ὙΠαβα ἐπίηρβ οδυβεα ρσγυοαὺ νεχαίϊοη ἴο 
Μαχί πΐη, βίηοα ἀρ ἴο ὑπδῦ ἐΐτηθ ἢθ νγᾶβ 5.1} δα 16 
ΟὨΪΥ δαβαν Ὀγ 411. Ὑπογοΐοσο, θεΐπρ' ἄΡονα 41} ἐπΐπηρϑ 
ἃ ὑγταῃΐ, ἢ6 ἔγδυι]θηεν βείσεα ὑΠ6 Ποποῦν ἔῸΥ Πΐτα- 
561}, ἀπ θβοδῖηβ Απριβίαβ, δρροϊηὐεα βαοῃ Υ Πΐπα- 

3. ἼΠα τϑξετΈ Ποα 56 ΙῊ5 ἴο θὲ ἴο ἔπε Οοηρτοβδ οὗ (δγπιπηΐμτη, 
Νον. 807, ἤδη 1 ἰοἰπῖτι5, 0 ἀΡΡϑδῖβ ἴο ᾶνε θεξεῃ δἰτεδαν 
Οδεβδῦ, γγὰβ σίνβ ἴῃς {6 οὗ Απριιβέιι8. 
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ἦν, αὐτὸς ὑφ᾽ ἑαυτοῦ γεγονώς. ἐν τούτῳ δὲ 
Κωνσταντίνῳ μηχανὴν θανάτου συρράπτων ἁλοὺς 
ὁ μετὰ τὴν ἀπόθεσιν ἐπανῃρῆσθαι δεδηλωμένος 
αἰσχίστῳ καταστρέφει θανάτῳ: πρώτου δὲ τούτου 
τὰς ἐπὶ τιμῇ γραφὰς ἀνδριάντας τε καὶ ὅσα 
τοιαῦτα ἐπ᾽ ἀναθέσει νενόμισται, ὡς ἀνοσίου καὶ 
δυσσεβεστάτου καθήρουν. 
ΧΙΝ. Τούτου παῖς Μαξέντιος, ὁ τὴν ἐπὶ 

Ῥώμης τυραννίδα συστησάμενος, ἀρχόμενος μὲν 
τὴν καθ᾽ ἡμᾶς πίστιν ἐπ᾽ ἀρεσκείᾳ καὶ κολακείᾳ 
τοῦ δήμου “Ῥωμαίων καθυπεκρίνατο ταύτῃ τε Τοῖς 
ὑπηκόοις τὸν κατὰ Χριστιανῶν ἀνεῖναι , προστάττει 
διωγμόν, εὐσέβειαν ἐπιμορφάζων καὶ ὡς ἂν δεξιὸς 
καὶ πολὺ πρᾶος παρὰ τοὺς προτέρους φανείη: οὐ 
μὴν οἷος ἔσεσθαι ἠλπίσθη, τοιοῦτος ἔργοις ἀνα- 
πέφηνεν, εἰς πάσας δ᾽ ἀνοσιουργίας ὀκείλας, 
οὐδὲν ὅ τι μιαρίας ἔργον καὶ ἀκολασίας παρα- 
λέλοιπεν, μοιχείας καὶ παντοίας ἐπιτελῶν φθοράς. 
διαζευγνύς γέ τοι τῶν ἀνδρῶν τὰς κατὰ νόμον 
γαμετάς, ταύταις ἐνυβρίζων ἀτιμότατα, τοῖς ἀν- 
δράσιν αὖθις ἀπέπεμπεν, καὶ ταῦτ᾽ οὐκ ἀσήμοις 
οὐδ᾽ ἀφανέσιν ἐγχειρῶν ᾿ἐπετήδευεν, ἀλλ᾽ αὐτῶν 
δὴ μάλιστα τῶν τὰ πρῶτα τῆς Ῥωμαίων συγ- 
κλήτου βουλῆς ἀπενηνεγμένων ἐμπαροινῶν τοῖς 
ἐξοχωτάτοις. οἱ πάντες δ᾽ αὐτὸν ὑποπεπτηχότες, 
δῆμοι καὶ ἄρχοντες, ἔνδοξοί τε καὶ ἄδοξοι, δει 
κατετρύχοντο τυραννίδι, καὶ οὐδ᾽ ἠρεμούντων καὶ 
τὴν πικρὰν φερόντων δουλείαν ἀπαλλαγή τις ὅμως 
ἣν τῆς τοῦ τυράννου φονώσης ὠμότητος. ἐπὶ 
σμικρᾷ γοῦν ἤδη ποτὲ προφάσει τὸν δῆμον εἰς 

1 2,6. ΜΜαχὶπΐδη : 866 ὃ 11 δθογαδ. 
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ἘΟΟΙΕΒ. ΗἸΒΤΟΒΎ, ΝἼΠ. χπὶ. 15--χιν. 8 

56] ἢ,. Αὐ ἐῃϊ5 ττηβ ἢ6 ψῆο δα τεβυτηθᾶ οἢος δρδίῃ 
δέτον Πϊθ' δραϊοαίίοιη, ἃ να ἤᾶνα 5Βῆονῃ, νγαβ ἀἰβοονεγθᾶ 
ἀενίϑίηρ ἃ ῥοῦ ἴο βϑοῦσα ἐπε ἀθαίῃ οὔ (οποίδηϊιπε, 
δια αἰεα ἃ τηοϑὺ 5ῃδιηθα! ἀθαῖῃ. Ηδς γαβ ὑῃε ἢγϑὺ 
[Ἔα ρθιοῦ] ψῃοβθα Βοπουϊῆς ᾿πβουῖρύϊομπβ ἃπα βἰαίιθβ 
δα 81} βυοῃ ἐπΐπρβ 85 1 Πὰβ Ὀθδὴ ουβίοτηδυυ ἴο βεὺ 
ἋΡ Ρυθ] ον ὑμπαν ὑπγανν ον, ἃ5 Ὀϑ]οηρίηρ ἕο δΔῃ 
ἰηξατηουβ δηα αὐδευν ροα 655 Ρούβοη. 

ΧΙΝ. Ηἰβ βοὴ Μαχϑηΐβ, πὸ βθουγοα ἔου Πἰτηβο 
ἐπ6 ἐγγδπην αὖ οτηδ, αὖ ἴΠ6 Ῥερὶπηΐπρ' οοιιπξου οι δα 
οὐ ἔαϊτῃ ἴῃ ογάου ἴο ρ]θαβα δηᾶ ἔανγῃῃ προ πε Βογηδῃ 
Ῥοραΐδοα ; ἂπᾶ ἔου ὑπ|8 γβᾶβοῦ ογάθγεα ἢϊ8 βι] εοὺβ 
ἐο σίνβ ονεῦ {π6 ρευβεουϊίοη ἀραίηβὺ ΟΠ βυδπβ ; ἴῸν 
ἢ νγὰβ ἔεϊρηΐηρ ῥεῖν ἃπα Ἑπαθανουσπρ ἴο ΔΡΡΘΔΓ 
ξανουγαθ]ε δηᾷ νευυὺ τοϊὰ ἄρον ἢἰθ ργβάδοθϑβοιϑβ. 
Ὑεὺ Πῖθ ἀδθάς ἢᾶανε ποὺ βϑῆονῃ ἢίτη ἴο 6 βιοἢ 85 ἴὑ 
νγὰ5 πΠορβᾶ 6 ψουἹὰ Ρ6. Οπ {πε οοπίγαγυ, μ6 ἀτονα 
Βοδάϊοηρ ἰηἴο Ἔν ΕΥῪ ἔουτη οἵ ψὶοκεάμπαββ, πα ὑπ ουθ 15 
ποὺ ἃ 5ϊηρ]6 δθογίπα]α ἀπᾶ αἰββοϊαΐα δοὺ ἐῃαὺ 6 
Βδ5 ἰϑνδ ἀπάομθ, οοτηταϊ ἐϊηρ δα] του 65 πα 8}} Κὶπαβ 
οὗἨ τὰρθ. [ἿΙὴῃ ἔδαοῦ μ6 υβεα ἴο βεραύαΐβ ἔτοσὰ {πεῖν 
Πυθα πα5 ᾿δυν ἔ}]}ν τααυυ θα γούηθη, ᾿ἰπϑυ]ῦ ὑΠθτὴ τ ἢ 
1Π6 αὐτηοβὺ ἀἰβῃοπουῦῦ, ἃπα 56 πα ἐποτα Ὀ8ῸΚ ἀραίη ἴο 
ἐμοὶ μυβθαπηᾶβ ; δῃᾶ Πα τηδᾶδ ἰΐ ἢΐβ θυβίηθϑϑ ἔμ 5 ἴο 
8.5581] Ῥθυβοὴϑ ἡΘἰ ΠΟΥ ἀπ 50] Πρ ]5Π:64 που ΟΌβοῦτα, Ὀαΐ 
ἐπε ταοϑῦ δταϊπθηΐ οἵ ἔποβα τ μο δα αὐξαϊπϑα ὑΠς Πρ δβὺ 
τη ἴῃ {Π6 ΔββθιΏΡ]Υ οὗ ὑπ6 Βοιηδῃ ϑδπαία γεσα {Π6 
ΨΕΙΥ δα δβρεοίδὶ οδ]οὺβ οἵ ἢἰβ. οἴεηβίνε βθῃανίουγ. 
ΑἹ] οονγετεα Ῥϑΐογε ἴσα, ρεορὶβ δᾶ συ]θῖβ, ἔαυηουβ 
δα οὔὈβοῦτα, δηα σε ο ουὖὐ ὈΥ [5 βυυῖθ]6 
ΕΥΥΔΠΗΥ ; 8πα δνϑη ὑποιρἢ ΤΠ6Υ τοιηδϊηθα αὐἱθῦ ἀπά 
Θηδυτεᾶά {πὰ Ὀἰζίευ βογυνίϊααθ, 50} ποτα γγᾶ8. ΠῸ 
Ἔβοᾶρθ ποτα ἐπα ὑγγϑηΐβ τηυσάθγοιβ οὐαθὶγ. ΟμΠΟΘ, 
ἔου Ἔχϑῖωρὶθ, οἢ ἃ 5128}} ρυείεποθ 6 σᾷνε {Π8 ρβϑορὶβ 
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φόνον τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν δορυφόροις ἐκδίδωσιν, καὶ 
ἐκτείνετο μυρία τοῦ δήμου Ῥωμαίων πλήθη, 
ἐπὶ μέσης τῆς πόλεως, οὐ Σκυθῶν οὐδὲ βαρβάρων 
ἀλλ᾽ αὐτῶν τῶν οἰκείων δόρασι καὶ πανοπλίαις" 
συγκλητικῶν γε μὴν φόνος ὁπόσος δι᾿ ἐπιβουλὴν 4 
ἐνηργεῖτο τῆς οὐσίας, οὐδ᾽ ἐξαριθμήσασθαι δυνα- 
τόν, ἄλλοτε ἄλλαις πεπλασμέναις αἰτίαις μυρίων 
ἀναιρουμένων. ἡ δὲ τῶν κακῶν τῷ τυράννῳ ὃ 
κορωνὶς ἐπὶ γοητείαν ἤλαυνεν, μαγικαῖς ἐπινοίαις 
τοτὲ μὲν γυναῖκας ἐγκύμονας ἀνασχίζοντος, τοτὲ 
δὲ νεογνῶν σπλάγχνα βρεφῶν διερευνωμένου λέον- 
τάς τε κατασφάττοντος καί τινας ἀρρητοποιίας 
ἐπὶ δαιμόνων προκλήσεις καὶ ἀποτροπιασμὸν τοῦ 
πολέμου συνισταμένου: διὰ τούτων γὰρ αὐτῷ τὰ 
τῆς νίκης κατορθωθήσεσθαι ἡ πᾶσα ἐτύγχανεν 
ἐλπίς. 

Οὗτος μὲν οὖν ἐπὶ Ρώμης τυραννῶν οὐδ᾽ ἔστιν 6 
εἰπεῖν οἷα δρῶν τοὺς ὑπηκόους κατεδουλοῦτο, ὡς 
ἤδη καὶ τῶν ἀναγκαίων τροφῶν ἐν ἐσχάτῃ σπάνει 
καὶ ἀπορίᾳ καταστῆναι, ὅσην ἐπὶ Ῥώμης οὐδ᾽ 
ἄλλοτε οἱ καθ᾽ ἡμᾶς γενέσθαι μνημονεύουσιν. 

ὋὉ δ᾽ ἐπ᾽ ἀνατολῆς τύραννος Μαξιμῖνος, ὡς ἂν Ἰ 
πρὸς ἀδελφὸν τὴν κακίαν, πρὸς τὸν ἐπὶ Ῥώμης 
φιλίαν κρύβδην σπενδόμενος, ἐπὶ πλεῖστον χρόνον 
λανθάνειν ἐφρόντιζεν: φωραθείς γέ τοι ὕστερον 
δίκην τίννυσι τὴν ἀξίαν. ἦν δὲ θαυμάσαι ὅπως 8 
καὶ οὗτος τὰ συγγενῆ καὶ ἀδελφά, μᾶλλον δὲ 
κακίας τὰ πρῶτα καὶ τὰ νικητήρια τῆς τοῦ κατὰ 
Ῥώμην τυράννου κακοτροπίας ἀπενηνεγμένος" 
γοήτων τε γὰρ καὶ μάγων οἱ πρῶτοι τῆς ἀνωτάτω 
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ἘΟΟΙ ΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΡΒΥ, ΥΠΠ]. χιν. 8-8 

ΟΥ̓ΘΥ ἴο Ηΐ5 θοάγριγα ἴο Ὀ6 5] ρῃ εγεά, ἀπ ἱτησαθηβα 
Πυσηθοῖβ οὗ πΠ6 Βογηδῃ ρθορὶβ ψεῖα Κἰ]]64, ἴῃ {ῃ6 
τηϊαδὺ οὗ {π6 οἷν, ὈῪῚ {π6 βρϑᾶῖβ δπα δύγιβ, ποὶ οὗ 
Βογείδηβ ποῦ ανθη οὗ Ὀδυθαιίδηβ, Ραὺ οὔ ἐπεῖν νευγ 
ἔδ]]ονν-οἰδίσεηθβ. ΟΥὗἨ ἃ ἰγυΐῃ ἰδ νου ποὺ δὄνϑῃ 
6 Ῥοββίθ]6 ἴο σβοκοῦ ΠΟΥ ΤὭΔΗΥ βθηδίουβ ὙΟΙΘ 
βἰδυρη ξεν α θδϑοδυβα οὗ ἀθϑίρῃηβ οὐ ἐπμεῖν γθα τ, ἴῸΥ 
ΠΟΙ 655 ΠΌΤΟΥ γγΘ 6 ἀἄοη6 αυγδὺ ὙΠ ἴον ἔεϊρπεᾶ 

ΟΥ̓ΘΆΒΟΏΒ, ψΑΥΎ Πρ ΔΟΟΟΥαΪηρ ἴο οἰγουτηβίϑηοθο. Βυΐ 
ἐῃε ἢηβῃϊπρ' ἐοι ἢ οὗἉ 811 ἔῃ ἐγγαπὲβ δνὶ] ἀβθᾶς νγαὰβ 
ΜΠ Θη ἢ6 τϑβογξεα ἴο υὶτομουδῖῦ : Ῥαπὺ ἀροη ταδρίο, 
αὖ ὁΠ6 {ΐπη6 ἢ6 νγου]Ἱᾶ υἷἱρ ὉΡ ργερπαηὺ πψοιλθῃ, δ 
ΔηΟΥ ΠΟΥ Ἔχρίοσα ὅμ 6 δηὐγα]β οὐ ἐπε πον-Ῥοση θᾶ 65, 
5] ρ του ΠΟ η5, δπα ἱηνεηῦ οογξαΐη ἃουαΐ 816 δοίης 
ἴο ἰῆνοκα ἀθιηοῃβ, δηα 85 ἃ ϑδουϊῆοθ ἴο ἀνοῦΐ ψϑῖῦ. 
ἘῸΥ 81} Πΐ5 Βορβ Ἰδὰὺ ἴῃ ἐμεβε τη θδῃβ οὔ ββδουγίηρ νἱοΐονγ. 

Τηάεεά, ὁπ6 οαπηποὺ Ἔνβὴ τηθηΐξίοῃ {π6 Κὶ πα οὔ {Ππΐπρ5 
ἐμαῦ 18 ἐγγαπὲ δὲ Βοπια ἀϊὰ ἴο βηῆβὶανε ἢἷ5 β ] θοῦθ ; 
50 ἐῃαὺ ἐῃεὺ σγεύε δοΐπδ!]ν τεἀποεα το 5ιοὴ αχίγοταθ 
ΒΟΔΙΌΪΟΥ δΔηα ᾿δοῖς οὗ Ἔνεπ ΠΟ ΘΑ ΥΎ οοά, 85 Πδ5 ΠΕ ῈΥ 
θθθῃ Κπον, δοοογαϊηρ' ἕο οὔτ᾽ ΘΟὨ ΟΠ ρΟΥΑΥ165, εἰ 6 
δὺ Βοτηδ οὐ εἰβεύῆθσα. 
Βα ἐπε ὑγταπὲ ἴῃ {πῈ Εαοὶ, Μαχίτηϊπ, βεουθιυ 

ξουτηΐηρ δι ἐγ θ μα]ν Δ] ]1ᾶποθ τ 1Π6 ὑγταπὺ αὐ Βοτηθ, 
ἃ5 Ὑ]ΛῊ ἃ ὈΥΟΥΠΟΥ ἴῃ νυ] Καη 655, ἔῸυ ἃ Ὁ ΥῪ Ἰοηρ' {ἰπ|6 
Ἐπουρηὺ ἐμαὺ 1 νγὰβ ἀπῖζπονση. Α5 ἃ τπδέξου οὗ ἔδοὺ, 
δἔτοσνσαυ5 ἢ νγὰβ ἀεϊθοῖβα 1 ἀπά ραϊᾷ {Π6 }υϑὺ ρεπα]ῦγ. 
Τὸ νγὰβ τηϑύνθ]]οιβ μον Πα δοαυϊγοα ἃ ἔδυα]γ {ΚΘ 685 
δα Κίπδηῖρ τ [Π6 ν]αΐην οὗ {π6 ὑγγαπὺ δ βου, 
ΠΔῪ τϑῦῃου, οαυυϊθα οἱ᾽ ἐῃΠς ἢγβὺ ρυῖζσε ἔου. ψἱοκεάμποθθ 
δα {Π6 τευγαχα οὗ νἱοΐουυ ονϑὺ μίση. Ἐν ἰδ νγδβ ἐμ8 
ῬΥΪΠοΙ͂ΡΑ] ομαυ]αΐδηβ ἀπ τηδρίοῖδηβ γΠῸ γγοῦα ἀθοιηθά 

1 θη (οπροίδηεϊπα οπἰεγοα Βοιηδ αὔίον ἐπε Ῥαΐε]ο οὐ {π6 
Μηνίαη Βυιϊαρδ (ἰχ. 9. 2-7). 
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παρ᾽ αὐτῷ τιμῆς ἠξίωντο, ψοφοδεοῦς ἐς τὰ μάλιστα 
καὶ δεισιδαιμονεστάτου καθεστῶτος τήν τε περὶ 
τὰ εἴδωλα καὶ τοὺς δαίμονας περὶ πολλοῦ τιθεμένου 
πλάνην: μαντειῶν γοῦν δίχα καὶ χρησμῶν οὐδὲ 
μέχρις ὄνυχος ὡς εἰπεῖν τολμᾶν τι κινεῖν οἷός τε 
ἦν" οὗ χάριν καὶ τῷ καθ᾽ ἡμῶν σφοδρότερον ἢ οἱ 
πρόσθεν καὶ πυκνότερον ἐπετίθετο διωγμῷ, νεὼς 
κατὰ πᾶσαν πόλιν ἐγείρειν καὶ τὰ χρόνου μήκει 
καθῃρημένα τεμένη διὰ σπουδῆς ἀνανεοῦσθαι προσ- 
τάττων ἱερέας τε εἰδώλων κατὰ πάντα τόπον 
καὶ πόλιν καὶ ἐπὶ τούτων ἑκάστης ἐπαρχίας 
ἀρχιερέα τῶν ἐν πολιτείαις ἕνα γέ τινα τῶν μά- 
λιστα ἐμφανῶς διὰ πάσης ἐμπρέψαντα λειτουργίας 
μετὰ στρατιωτικοῦ στίφους καὶ δορυφορίας ἐκ- 
τάσσων ἀνέδην τε πᾶσιν γόησιν, ὡς ἂν εὐσεβέσιν 
καὶ θεῶν προσφιλέσιν, ἡγεμονίας καὶ τὰς μεγίστας 
προνομίας δωρούμενος. ἐκ δὴ τούτων ὁρμώμενος, 
πόλιν μὲν οὐ μίαν οὐδὲ χώραν, ὅλας δὲ ἄρδην 
τὰς ὑπ᾽ αὐτὸν ἐπαρχίας χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ 
χρημάτων ἀμυθήτων εἰσπράξεσιν ἐπισκήψεσίν τε 
αρυτάταις καὶ ἄλλοτε ἄλλαις καταδίκαις ἠνία 

καὶ κατεπίεζεν. τῶν γε μὴν εὐπόρων τὰς ἐκ 
προγόνων περιποιηθείσας οὐσίας ἀφαιρούμενος, 
πλούτους ἀθρόως καὶ σωροὺς χρημάτων τοῖς ἀμφ᾽ 
αὐτὸν κόλαξιν ἐδωρεῖτο. παροινίας γε μὴν καὶ 
μέθης ἐς τοσαύτην ἠνέχθη φοράν, ὡς ἐν τοῖς 
πότοις παρακόπτειν καὶ τῶν φρενῶν παρεξίστασθαι 
τοιαῦτά τε μεθύοντα προστάττειν, οἷα ἀνανήψαντα 
αὐτὸν τῇ ὑστεραίᾳ εἰς μετάμελον ἄγειν" κραιπάλης 
δὲ καὶ ἀσωτίας μηδενὶ καταλιπὼν ὑπερβολήν, 
κακίας διδάσκαλον τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν ἄρχουσί τε καὶ 
ἀρχομένοις ἑαυτὸν καθίστη, θρύπτεσθαι μὲν τὸ 
8060 
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ἘΟΟΙΦΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗἸΙΒΤΟΒΎ, ΜΠ. χιν. 8-11 

νουΐην Ὀγ Πίπι οὗ ἔπε Πίρῃθϑὺ Βοποὺγ ἢ ἢδῈ Ὀδοδῖηβ 
ΘΧΟΘΘαΙΠρῚΥ ἔρηϊεπεα αὖ Ἔνευν ποῖθε πα βυρου- 
βύϊ του, πα αἰζδοῃδα στοδΐ ἱτηρογΐδποθ ἕο δυσοῦ συ τ ἢ 
γϑραγα ἴο 1401]5 ἃπα ἀδθιποπβ. ΕῸΣ ἰπβϑέδηοθ, ψὶἐπουΐ 
αἰν!παύϊοηβ Πα οΥ8 0165 Πα δου] ποὺ ἄδγε ἴο τῆονθ βυθὴ 
8. Τ811}}5 Ὀγθδατῃ, 1 1 τηδῪ 58Υ 80θ.. Αοοογαϊηρν, με 
ΔΡΡΙΙΘα Ηΐτηβα ἴο ἐπα ρεγυϑθουξίοι ἀρδίηθὺ τ τ ἢ 
ΤΟΥ͂Θ ΘΠΟΥΡῪ 8Πα ρεουβίβίεποα ἔπδη ἔποβα θϑΐογε Ἠΐτη, 
οΥ̓ἀουῖηρ' ὕθυρ] 65 ἴο ΡῈ εγθοίβα ἴῃ δνΘΥῪ οἷτΥ δπᾶ 
1ῃ6 βδογεα σγονεβ ἐπαὺ πδᾶ θθϑδὴ ἀεδϑίσουγεα ἐΠγοῸρΡἢ 
Ἰοηρ' Ιαρβε οὗ ἐΐπηθ ἕο ΡῈ γεϑίογεα στ δῃ 411 ἀΠρθποα :; 
δα Πα ἀρροϊηϊεα 140] ρῥυίθϑὶβ ἰῇ δνευυ Ἰοοδ! Υ πα 
οἰΐγ, ἃπα ονεὺῦ ἔποπὶ 8δ5 Πρ ῥυίεϑῦ οὗ βοὴ ργονίποα 
9Π6 οὗ ἐῃοβα εησαρϑᾶ ἴῃ βἰαίθογδεν, γῃο νγὰβ {Π6 τηοϑβὺ 
τη ΔΉ ΘΒ] αἰβεϊπρι 5Π 64 ἴῃ Ἔν ΕΥῪ ὈΠῸΝ οὔ ἐπα ρα] 1ς 
Βουνίοθ, ἢ δὴ δβοογῦ πα Ὀοαγριδγα 50] 608 ; 
δα Πα γὙϑοκΊοϑϑυ Ὀαβϑίονγεα σονευπτηθηΐβ πα {π6 
δυβαϊεβδὺ ρυΐν!]θραβ ο 811] ομδυ]αΐδιβ, 85 1 παν γα 6 
Ρίουβ δηὰ ἄδθδγ ἴο ἐπε ροάβ. Ἡοποοίουναγα μῈ νεχϑὰ 
δα ΟρΡΡΥ65564, ποῦ ἃ β'ηρ]ε οἷδγ ποὺ Ἔνϑη αἰβισϊοῦ, θαΐ 
ἐῃε ῥσγονίῃοθϑ ὉΠάΘΥ Πΐτη σομιρ] δ ΟῚ ἃπᾶ ἃ5 ἃ ψ}0]6, 
ὈΥ Θδχϑδοίϊομβ οὗ ροϊὰ ἃπᾶ 5|νευ δηα ὈπΒρΡΘΑΚΔΌΪΥ 
Ἰαῦρα διαοιηΐβ οὗ σοοάβ, ἃπᾶ Ὁ. {πε Πεανίαβδὺ δ585658- 
τηδηΐβ δηα ναγῖεσα ἔπεβ. Τακίηρ δυσαὺ ἔγτοτη {Π6 
γγ αν {Π6 Ῥοββθϑϑίοηβ ὑπο Ὺ Πα σούξεῃ ἔγουα {πεῖν 
διποοβίουβ, ῃ6 βεβίονεα ὑροη Πΐ8 ἐγαΐη οὔ Ἠδύψουθυβ 
το 65 δηᾶ ἢθδρβ οἵ ροοᾶϑ ἴῃ ἃ βἰηρὶε οἵδ. [Ι͂π ὑγυΐῃ 
Π6 οαγγὶ θα Ηϊ8 ἀσπιηκο Θχοθϑβθβ ἴο 500 ἃ ροϊπὺ ἐπα 
6 Ῥδοδῖηδ τηϑα δηᾶ ἀογαηρϑα ἴῃ Ηἷβ οὰρ8, πα ψμδη 
ἀγυπὶς νου] οῖνα βυο ἢ ογάθυβ 88 ῃῈ ψουἹᾶ τερεηῦ οὗ 
ποχὲ ἄδὺ ψῇθη Π6 γγὰϑ β5οῦευ. [Ι͂ἢ ἀερδυοπουυ πα 
τἱοίοιιβ ᾿ἰνίπρ' ἢ6 βυϊεγεα ποῖα ἴο βυυραββ Βίτα, Ραΐ 
δρροϊηνεα Ἠϊτηβοὶ ἱπδίσαοίου ἴῃ υἱΠ]Πδίηγ ἴο ὑῃοβθ 
Διουπα Ὠΐτω, νυ] 5 δηα συ]οα 41Πτ6. Ηδ ἱπάπορα {Π6 
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στρατιωτικὸν διὰ πάσης τρυφῆς τε καὶ ἀκολασίας 
ἐνάγων, ἡγεμόνας δὲ καὶ ΄στρατοπεδάρχας δι 
ἁρπαγῶν καὶ πλεονεξίας χωρεῖν κατὰ τῶν ὑπηκόων 
μόνον οὐχὶ συντυραννοῦντας αὐτῷ προκαλούμενος. 
τί δεῖ τὰς ἐμπαθεῖς τἀνδρὸς αἰσχρουργίας μνη- 
μονεύειν ἢ τῶν πρὸς αὐτοῦ ,μεμοιχευμένων ἀπ- 
αριθμεῖσθαι τὴν πληθύν; οὐκ ἦν γέ τοι πόλιν αὐτὸν 
παρελθεῖν μὴ. οὐχὶ ἐκ παντὸς φθορὰς γυναικῶν 
παρθένων τε ἁρπαγὰς εἰργασμένον. κατὰ πάντων 
γέ τοι αὐτῷ ταῦτα προυχώρει, μὴ ὅτι μόνων 
Χριστιανῶν" οἵ θανάτου καταφρονήσαντες παρ᾽ 
οὐθὲν αὐτοῦ τὴν τοσαύτην ἔθεντο τυραννίδα. οἱ 
μὲν γὰρ ἄνδρες ἀνατλάντες πῦρ καὶ σίδηρον καὶ 
προσηλώσεις θῆράς τε ἀγρίους καὶ θαλάττης 
βυθοὺς ἀποτομάς τε μελῶν καὶ καυτῆρας καὶ 
ὀφθαλμῶν κεντήσεις τε καὶ ἐξορύξεις καὶ τοῦ 
παντὸς σώματος ἀκρωτηριασμοὺς λιμόν τε ἐπὶ 
τούτοις καὶ μέταλλα καὶ δεσμά, ἐπὶ πάντων 
μᾶλλον ὑπομονὴν τὴν ὑπὲρ εὐσεβείας ἐνεδείξαντο 
ῆ͵ τὸ σέβας τὸ εἰς θεὸν εἰδώλοις  ἀντικατηλλάξαντο' 

ΠΥ 

αἱ δ᾽ αὖ γυναῖκες οὐχ ἧττον τῶν ἀνδρῶν ὑπὸ τῆς 1. 
τοῦ θείου λόγου διδασκαλίας ἠρρενωμέναι, αἵ μὲν 
τοὺς αὐτοὺς τοῖς ἀνδράσιν ἀγῶνας “ποστᾶσαι ἴσα 
τῆς ἀρετῆς ἀπηνέγκαντο βραβεῖα, αἵ δὲ ἐ ἐπὶ φθορὰν 
ἑλκόμεναι θᾶττον τὴν ψυχὴν θανάτῳ ἢ τὸ σῶμα τῇ 
φθορᾷ παραδεδώκασιν. μόνη γοῦν τῶν ὑπὸ τοῦ 
τυράννου μεμοιχευμένων Χριστιανὴ τῶν ἐπ᾽ ᾿Αλε- 
ξανδρείας ἐπισημοτάτη τε καὶ λαμπροτάτη τὴν 
ἐμπαθῆ καὶ ἀκόλαστον Μαξιμίνου ψυχὴν δι᾽ 
ἀνδρειοτάτου παραστήματος ἐξενίκησεν, ἔνδοξος 
μὲν τὰ ἄλλα πλούτῳ τε καὶ γένει καὶ παιδείᾳ, 
πάντα γε μὴν δεύτερα σωφροσύνης τεθειμένη" ἣν 
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ΔΙΎΩΥ ἴο ὈΘοΟτη6 δηθυναϊθα 85 ἃ γϑϑ]ῦ οὗ δνϑῖν Κίπᾶ 
οἵ νγαηΐομ Ἔχοθ885 ; που ΓΔρΊηρ' ΡΌΥΘΥΠΟΥΒ Δα οοτη- 
ΤΔηαθΥΒ ἴο ῥιοοθεᾶ δρδΐηδὲ ὑπϑὶγ βυθ]εοῖς τ ἢ 
ΤΔΡΔΟΙΟΥ δηα οδχίουίοη, δἰπιοϑὺ 85 1ξ ὑπ Ὺ σγετα Ηΐβ 
ἔε]Πονν-ἐγγαπίβ. ὙΥ ποοᾶ ομβ τθ08}} ἐπε τηδη 5 
αἰβρυδοθία! ἀ θεᾶς οὗ ραββίοῃ οὐ σθοκοῃ ἀρ πε ταυ]ϊ- 
ἑπάθ οὗ ἔποϑα ἤοση μῈ ἀεραυομοα  [Ι͂ἢ ἔδοὶ, μα 
οου]α ποῦ Ρδ55 ΒΥ ἃ οἰζγ ψἱθπουὺ σομ μι 8}}γ ταν! βῃϊηρ, 
ψγοηθη δηα δραποίϊίηρ νἱγρίπβ. Απαᾶ ἴῃ ἐῃϊβ Π6 νγᾶβ 
ΒΘΟΘΒΒΓ] τ] 4]1, σανα ΟὨΪΥ ἢ ΟΠ τ ϑυϊαπβ. Π6- 
Βρ βϑίησ ἀθαίῃ {ποὺ βοὺ δ πδυρῃῦ {πὶ5 ἢ ἤξυοθ 
ἔγγϑπηγ. ἘῸΣ {Π6 τηθη Ἑἐπάυγθα ἢἤτα δηᾶ βοτὰ δπᾶ 
ΠΑΙΠηρΒ; ψγ}ἃ Ῥεδβδῖβ ἀπ δηρι]ῆπρ ἴῃ {π6 568: 
οαὐεϊηρ' οδ' ἀηα Ὀυτπίΐηρ' Οὔ πη 05, ϑιδ ἱπρ' ἀπα αἰρρίηρ 
οαὖ οὗ Ἔγε5, 8η6 ται ]αύίοπ οὗ {π6 σγῃο]α θοάν ; πᾶ, 
ἴῃ δααϊίίοι ἴο ὑπ6β6, ΠΌΡΟΥ ΔΠα τηΐηθβ δηαᾷ Ῥοπᾶβ : 
ὑππ8 5ῃουνγίηρ᾽ οα. 81] οοοδβίοηβ ἐμαὺ ἔῃ6Ὺ ργείευγθα ἰο 
Ἔπάστε ἔου ῃ6 βᾶῖα οὗ ρίεὺν γδίμϑυ ἴῃ δη ὑγαηβίου ἴο 
14ο]5 ἐπ6 μοποὺν ἄπε ἰο αοά. Απᾶ ἐπθ ψοϊηθη, οἢ 
ἐῃ6 οὐμοὺ Βαπά, 5ῃονεᾶ ἐμοιηβεῖνθβ πὸ 1685 ΤΉΔΉΪ 
ἴδῃ {ῃε τηθη, ἱπϑρίγεα ὈῪ ἐπα ἐθδοῃίηρ οὗ {π6 ἀϊνίπα 
γγογὰ : βοῖηθ, ὑπαδυροίηρ ἐῃΠ6 βᾶσὴβ οοηἰαϑίβ 85 ὑΠ6 
ΤΉ6Π, ΟΠ 6618] Γαυγαγϑ ἴον ὉΠ αῖν νϑ]οῦν ; δ πα οὐ οϑ, 
ψγῃΘη ὑπο Ὺ γεγο θεΐηρ' ἀγαρροα ἀνα ἴο ἀἰβῃοπουν, 
γἱο] θα ἀρ ὑπμποῖγ βοὺ]β ἕο ἀδθδίῃ ταῦμου ὑπαπ ἐπεὶν 
Ὀοαΐ65 ἴο βεάυοίίΐοθ. Α οονξαϊπ ΟΠ γι βεϊδη δά γ,1 ἔῸΥ 
ΘΧΘΙΏΡΙΘ, τηοβὺ ἔϑτηουβ Δ Πα ἀἰβυϊ συ 5 6 α Δγαοηρ' ἔῃ ο868 
αὖ ΑἸοχαπατία, δοπα οὔἐμοβα σσουα {Π6 ὑγγαπὺ ταν βῃθά 
οΟπαπογθα {πα Ἰυβυ α] ἀπά Ἰἰσεπίϊουβ βοὰ] οἵ Μαχίτηϊη 
ὈΥ Ποὺ Ῥγανα βρίγῦ. Βεπονηθα ὑμπουρῇ 586 νγαβ ἴῸΥ 
γγθ ἢ, Ὀἰγῦἢ ἀπα εἀποδίίομ, 5η6 μά ρυὺ δνευυυῃΐηρ' 
ΒΘΟΟΠα ἴο τηοααϑὺ Ρεμανίουῦ. Μδϑην ἃ ἰΐπιθ Πα ἴτω- 

1 Βιυῆπι5 ᾿ΠΌΥῚ5 τ15 ὑπαὶ ΠΟΙ παῖὴβ ψὰ5 Ποζοίποα. 

809 



ΕΌΒΕΒΙΌΘ 

καὶ πολλὰ λιπαρήσας, κτεῖναι μὲν ἑτοίμως θνήσκειν 
ἔχουσαν οὐχ οἷός τε ἦν, τῆς ἐπιθυμίας μᾶλλον τοῦ 
θυμοῦ κατακρατούσης αὐτοῦ, φυγῇ δὲ ζημιώσας 
πάσης ἀφείλετο τῆς οὐσίας. μυρίαι δὲ ἄλλαι πρὸς 16 
τῶν κατ᾽ ἔθνος ἀρχόντων, πορνείας ἀπειλὴν μηδ᾽ 
ἀκοῦσαι δεδυνημέναι, πᾶν εἶδος βασάνων καὶ στρε- 
βλώσεων καὶ θανατηφόρου κολάσεως ὑπέστησαν. 
Θαυμασταὶ μὲν οὖν καὶ αὗται, ὑπερφυῶς γε 

μὴν θαυμασιωτάτη ἡ ἐπὶ ἱῬώμης εὐγενεστάτη τῷ 
ὄντι καὶ σωφρονεστάτη γυνὴ πασῶν αἷς ἐ ἐμπαροινεῖν 
ὁ ἐκεῖσε τύραννος Μαξέντιος, τὰ ὅμοια Μαξιμίνῳ 
δρῶν, ἐπειρᾶτο. ὡς γὰρ ἐπιστάντας τῷ οἴκῳ τοὺς 17 
τὰ τοιαῦτα τῷ τυράννῳ διακονουμένους ἐπύθετο 
(Χριστιανὴ δὲ καὶ αὕτη ἦν), τόν τε ἄνδρα τὸν 
αὐτῆς, καὶ ταῦτα Ῥωμαίων ὄντα ἔπαρχον, τοῦ 
δέους ἕνεκα λαβόντας ἄγειν αὐτὴν ἐπιτρέψαντα, ἐς 
βραχὺ ὑποπαραιτησαμένη, ὡς ἂν δὴ κατακοσμηθείη 
τὸ σῶμα, εἴσεισιν ἐπὶ τοῦ ταμιείου καὶ μονω- 
θεῖσα ξίφος καθ᾽ ἑαυτῆς πήγνυσιν, θανοῦσά τε 
παραχρῆμα, τὸν μὲν νεκρὸν τοῖς προαγωγοῖς 
καταλιμπάνει, ἔργοις δ᾽ αὐτοῖς ἁπάσης φωνῆς 
γεγωνοτέροις, ὅτι μόνον χρημάτων ἀήττητόν τε 
καὶ ἀνώλεθρον ἡ ἡ παρὰ Χριστιανοῖς ἀ ἀρετὴ πέφυκεν, 
εἰς πάντας ἀνθρώπους τούς τε νῦν ὄντας καὶ τοὺς 
μετὰ ταῦτα γενησομένους ἐξέφηνεν. τοσαύτη δῆτα 18 
κακίας φορὰ ὑφ᾽ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν συνηνέχθη 
καιρὸν πρὸς τῶν δύο τυράννων ἀνατολὴν καὶ δύσιν 
διειληφότων κατεργασθεῖσα" τίς δ᾽ ἂν τὴν τῶν 
τοσούτων διερευνώμενος αἰτίαν διστάξαι μὴ οὐχὶ 
τὸν καθ᾽ ἡμῶν διωγμὸν ἀποφήνασθαι: ὅτε γε 
μάλιστα οὐ πρότερον τὰ τῆς τοσῆσδε πέπαυτο 
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Ῥογξαηθα Ποὺ, γεὺ γγὰβ ὕΠ8016 ἴο ρυῦ Ποὺ ἰο ἀθδαίῃ 
ὑΠΟῸΡῊ τ] ηρ ἐο αἴθ, ἴον ἢϊβ Ἰυϑὺ ονουγηδϑιογθα 5 
ΔΏΡΘΥ ; Ὀαυΐ Ρυπίβῃϊηρ ΠΟΥ ἢ αχ]θ μ6 Ῥοββοββοά 
Πἰπη56} οὗ 41} Πεὺ ργορουίυ. Α ρυδαὺῦ παμροῦ οὗ 
οὐπουβ, ἅΠ8}]6 βυϑὴ ἰο ᾿ἰβέεῃ ἴο ἃ ἐῃγϑαὺ οὔ Γουπϊοαϊίομ, 
ἀηἀουνγθηῦ ΘΥΘΥῪ ἴουτῃ οὗ ἑουΐασα δηα τδοκίηρ δπᾶ 
τηογΐαὶ Ῥυπίβητηθηΐ δὖ ἔῃ μαπᾶς οἵ ὑπ6 ρῥγονίποίδὶ) 
ΒΟνΘΥΠΟΥΙΒ. 

ΤΏεβ6 ἱπάθθα σγοσα ψοηουία], γοῦ τποϑῦ βυγραβδ- 
ἸηρῚν ψΟΠαΘΥ] τγὰβ ὑπαὺ σγουηδη δὲ Βουηθ,1 ἐγαῪ 
ῃ6 τποϑὺ ΠΟΡ]6 δηᾶ οπαβίθ οὗ 411] ἔβοβε ἰουγαγᾶϑ 
γγθοτα ἐῃς ὑγγδηὲ πογθ, Μαχεπίϊαβ, ἰπ οοπάποὶ {πὸ 
Μαχίταΐῃ, αἰξετηρέβα ἴο δοὺ οβδβηβίνεϊγ. ΕῸΣ ΤΉ Θη 
8Βῆ6. Ἰεαυπὺ ἐπαῦ δὖ ΠῸὺ ποῦβθα ψγοῦα ὑποβα ψῆῸ 
τηἱηἰβέθυθα ἴο ὑῃ6 ὑγγαηπὺ ἴῃ βοὴ ἀδοάβ (ἀπα 5}6 
4180 νγὰβ ἃ ΟἨ γἰβἐϊδη), δπα ἐμαὶ Ποὺ Πυβραπα, δπᾶ ἢ6 
ἴοο ἃ ργδΐβοὺ οὔ ἔπε Ἐοιηδηβ, ἐπγοιρἢ ἔδαν Πδᾷ ρεοὺ- 
τηϊ θα ἔπθυα ἴο ἴακα ἀπά ᾿ϑδᾶ Ποῖ οἵ, 56 θερρεά ἴο 
Ὀ6 δχουβϑᾶ ἴου ἃ Ὀυϊεῖ βρδοθ, δ5 1 ἔουβοοίῃ ἕο δάουῃ 
ΠΟΥ ῬΘΙβοη, δηϊουεα ΠΟΥ ομδιηθου, πα 6 Π δΙοπα 
ἰγδηβῆχθα Πουβο] ἢ ἃ σνοσά. Απμα βἰγαίρ να 
ἀγίηρ' 586 ἸοΡς ΠΟΙ σοῦρβα ἕο ΠΕ Ῥγοοῦγοιβ ἢ Ραΐ ὈΥ͂ 
αἀδεαβ ἐπαὺ ἐπϑυηβεῖνοβ ὑγετα τόσα οδ]οαπεπῦ ἔμ 8 ΔΗΥ 
ψγοτ5 586 τηϑᾶάς ἰὑ Κποόονῃ ἴο 81} τγθῃ, Ῥοΐῃ ἐμποβα 
Ῥγαβθηῦ δηα ἔποβθα ἴο οοῖὴς πεγϑαΐξου, ἐπαῦ ἃ ΟΠ γῖβ- 
ἐἰδη 5 νἱσίαθ 5 ἘΠ 6. ΟἿΪΥ Ῥοββθϑβϑίοη ἐπαὺ οδηποῦ θ6 
ΘΟΠαποΥΘα οὐ ἀεβϑίτογεα. Τὸ ϑοἢῆ δὴ αδχίεηΐ, ἰῃ 
ἐγαίῃ, αἰἸα ἐπε ἔνγο ὑγγδηΐβθ, ὑπὸ Πδα αἰνί46α διμοηρ' 
ἔμοῖὴ Εἰαϑὲ δηα ὙΥ εϑὺ, σαυυυ ἐπα ν᾽ οκεάμθϑβ ἐπα ὑπο 
γΥουρηῦ αὖ οπα ἃπᾶ {6 βαῖὴβ ἐΐηθ. Βυῖ ψγ0 [5 
ἔῃουθ, ἴῃ βδδυοῦ ἔου ὑπ6 τϑάβοη οὗ βοῃ ον 5, γῃῸ 
γγου]α με δὲ ἃ 1οβϑ ἕο πα [Ὁ ἴῃ ἐπε ρευββουϊίοη αραϊηϑὺ 
υβ᾽ὴ ἘΒρΘοΙδΠν δ5 ἔμουα νγὰθ ΠῸ οαβϑϑαϊίοη οἵ ὑῃ15 

1. ΘΟΡΗτοηΐα, δοσογαϊηρ' το Ἀπῆπι8. 
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συγχύσεως ἢ Χριστιανοὺς τὰ τῆς παρρησίας 
ἀπολαβεῖν. 
ΧΥ, Διὰ παντός γέ τοι τοῦ κατὰ τὸν διωγμὸν 

δεκαέτους χρόνου τῶν εἰς ἐπιβουλὴν καὶ πόλεμον 
τὸν κατ᾽ ἀλλήλων οὐδὲν αὐτοὺς διαλέλοιπεν. 
ἄπλωτα μὲν τὰ κατὰ θάλατταν ἦν οὐδ᾽ ἐξῆν ποθεν 
καταπλεύσαντας μὴ οὐχὶ πάσαις αἰκίαις ὑπάγεσθαι 
στρεβλουμένους καὶ τὰς πλευρὰς καταξαινομένους 
βασάνοις τε παντοίαις, μὴ ἄρα παρὰ τῶν δι᾽ 
ἐναντίας ἐχθρῶν ἥκοιεν, ἀνακρινομένους καὶ τέλος 
σταυροῖς ἢ τῇ διὰ πυρὸς ὑπαγομένους κολάσει" 
ἀσπίδων ἐπὶ τούτοις καὶ θωρήκων παρασκευαὶ 
βελῶν τε καὶ δοράτων καὶ τῆς ἄλλης πολεμικῆς 
παρατάξεως ἑτοιμασίαι τριήρων τε καὶ τῶν κατὰ 
ναυμαχίαν ὅπλων κατὰ πάντα συνεκροτοῦντο 
τόπον οὐδ᾽ ἦν ἄλλο τι παντί τῳ προσδοκᾶν ἢ 
πολέμων κατὰ πᾶσαν ἔφοδον ἡμέραν. τούτοις 
καὶ ὁ μετὰ ταῦτα λιμός τε καὶ λοιμὸς ἐγκατα- 
σκήπτει, περὶ ὧν κατὰ καιρὸν ἱστορήσομεν τὰ 
δέοντα. 
ΧΥῚ. Τοιαῦτ᾽ ἦν τὰ διὰ παντὸς τοῦ διωγμοῦ 

παρατετακότα, δεκάτῳ μὲν ἔτει σὺν θεοῦ χάριτι 
παντελῶς πεπαυμένου, λωφᾶν γε μὴν μετ᾽ ὄγδοον 
ἔτος ἐναρξαμένου. ὡς γὰρ τὴν εἰς ἡμᾶς ἐπισκοπὴν 
εὐμενῆ καὶ ἵλεω ἡ θεία καὶ οὐράνιος χάρις ἐν- 
εδείκνυτο, τότε δῆτα καὶ οἱ καθ᾽ ἡμᾶς ἄρχοντες, 
αὐτοὶ δὴ ἐκεῖνοι δι’ ὧν πάλαι τὰ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς 
ἐνηργεῖτο πολέμων, παραδοξότατα μεταθέμενοι τὴν 
γνώμην, παλινῳδίαν ἦδον χρηστοῖς περὶ ἡμῶν 
προγράμμασιν καὶ διατάγμασιν ἡμερωτάτοις τὴν 
ἐπὶ μέγα ἁφθεῖσαν τοῦ διωγμοῦ πυρκαϊὰν σβεν- 

1 

-- 

νύντες. οὐκ ἀνθρώπινον δέ τι τούτου κατέστη 2 
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συεδὺ βίαϊε οἵ οοῃξαβίοπ πη}}} ΟΠ βυϊδηϑ υθοονευθα 
ὑμεῖν σὶρ ΐβ οὗ ἔγεθάοση. 

ΧΥ. [ἢ ἔδοῦ, ἀυτίηρ' ἐπ8. ψ0]6 ρετίοα οὗἉ ἔβη γϑδῦϑ 
οὗ ρεγβθουθίοη ἔμθυα ὑγᾶβ ΠῸ σϑβρίζε πη ἐπεὶν ρ]ου πρ 
δα νγαυΐαγα ἀραϊπδὺ εδο ἢ οἴμου. ΤΗα βεὰθ θυ ὑπ- 
Πᾶνΐρ 0 ]6, Δα ΠΟΠΘ, ΠΟ τηδίξου ῇθποα Π6Ὺ 581164, 
σου] Ἔβοᾶρα Ρεΐπρ' βιι] εοἰβα ἴο 4]1 Κἰπᾶς5 οὗ ἐουτηθηΐβ : 
βίγείοῃθα οα 1ῃ6 τδὸκ ἃπᾶ Πανίηρ ὑμεῖν 5'465. ἕοσῃ, 
δια ὈΘΙηρ' ΕΧϑτηϊη θα ἈΠ6ΘΥ 4]] βουὶβ οὐ ἑουθασεϑ ἰῃ οα56 
ἔπ6ν 5Βμου]α ροββί]γ ΒῈ δογηΐῃρ' ἔγοση ἔῃ βσπϑίηγ οὐ ἐμ 
σΟὨ ΓΥῪ τὺ, πα ἴῃ ἐπε 6πά βθ] εοξθα ἐο ογποιχίοῃ 
ΟΥ̓ Ρυπίβητηθηῦ ὈΥ ἤτθ. Μουξονευ, ἜνΥῪ ρδοθ νγὰϑ 
ῬυϑΥ στ ἐπα ργεραγδίίοη οἵ 5ῃ16145 δπα δυτηοασ, ἐπ 6 
σούπρ τοδαν οὗ ἀαγῖβ ἃπα βρεᾶγβ δηα οὔθμδὺ γυῖα 
δοοοιυίγθιηθηΐβ, 8η6 οἵἉ ὑυγθυμ 5 ἃ πα ἤᾶνδ] ρθαῦ ; ἀπά 
ΠΟ 006 δχρϑοϊβα δηγθΐηρ θὰ ἃ Θπμθιαν αὐΐδοῖ 8]} 
αἀΔΥ Ἰοηρ. Απα βυρββαπθηῦ ἐπα ἐδυηΐηα ἀπᾷ ρεϑίϊ- 
Ιασποθ ὈγΌκα οαδ διηοηρ ἔποῖα, δροὺῦ ΒΟ ἢ γγα 5841] 
τεοουηῦ νγηδὺ 15 ΠΕΘΘΘΘΔΥΎ δὺ ἐπ 6 ῬΥΌΡΟΥ {ϊπη6. 

ΧΥ]. βυοῃ νγὰβ ὑπῸ βἔαϊε οὗ δἰαϊγβ. ὑπαὶ οοπεϊπιθα 
Τπγουρσμουῦ ὑῃ6 ψΠοῸ]6 ρειβθουϊίςοη; ψ ΐοῃ οδμλδ 
σοι] ἴον ἴο 8ἃπ επά, ὈΥ ἐῃε στδοα οὗ Οοᾶ, ἱπ {πε 
ἰδηΐῃ γαϑᾶγ,, ὑπουρῇ ἱπαδοα 1Ὁ θαρδη ἰο δραΐβε δέξου 
ἐμ οἰρῃθῃ γϑαῦ. Εὸν ψῃδη ὑπὸ αἰνίπα δηα Πθανθηὶν 
δύο βῃονγβα {παὺῦ 10 νγαύομεα ονεῦ τ8 στ Κίπα]ν 
δια Ῥχγορίουβ ταραγα, ἔπῈπ ἱπᾶθθα οὐχ Υυ]6Υ5. 4150, 
ἐῃοβα νευῪ Ῥδύβοηβ ψὴοὸ Πδά Ἰοπρ' ὑΐϊπηθ οοτητηϊ  εα 
δοῖβ οὗ νὰν ραϊηϑὺ 8, οῃδηρβα ἐποῖν ταϊπα ἴῃ ἐπῸ 
τηοϑὺ τ ΔΎ Θ]]ΟἿ5 ΤΠ ΔΉΠΟΥ, 8Π6α σᾶνα αὐξουδησα ἴο ἃ 
τϑοδηΐαύοη, απθ ποίησ ἐπ ἤτα οὗ ρουβθουϊζοη ὑπαὶ 
Πα Ὀ]αΖαα 80 ἔατϊουβγ, ὈΥ ταθδηβ οὗ τηϑγοὶα] εαϊοὺς 
δα {Ππ6 τηοϑῦ μυτηδπα ογαΐπδηοθθ. Βαυΐ {5 νγὰβ ποὺ 
ἄὰθ ἴο ΔὴΥ Βυϊηδῃ ΔΡΈΠΟΥ ΠΟΙ ἰο ἐπ ΟἿ, 85. ΟΠ6 

Δ .4.Ὁ. 818. 

818 



ΕΟΒΕΒΙΓΒ 

αἴτιον οὐδ᾽ οἶκτος, ὡς ἂν φαίη τις, ἢ φιλανθρωπία 
τῶν ἀρχόντων: πολλοῦ δεῖ: πλείω γὰρ ὁσημέραι 
καὶ χαλεπώτερα ἀρχῆθεν καὶ εἰς ἐκεῖνο τοῦ καιροῦ 
τὰ καθ᾽ ἡμῶν αὐτοῖς ἐπενοεῖτο, ποικιλωτέραις 
μηχαναῖς ἄλλοτε ἄλλως τὰς καθ᾽ ἡμῶν αἰκίας 
ἐπικαινουργούντων' ἀλλ᾽ αὐτῆς γε τῆς θείας 
προνοίας ἐμφανὴς ἐπίσκεψις, τῷ μὲν αὐτῆς κατ- 
αλλαττομένης λαῷ, τῷ δ᾽ αὐθέντῃ τῶν κακῶν 
ἐπεξιούσης καὶ πρωτοστάτῃ τῆς τοῦ παντὸς δι- 
ὠγμοῦ κακίας ἐπιχολουμένης. καὶ γὰρ εἴ τι 

- 39 :) “-“ Ἁ , ὔ “ 5 ᾽7 ταῦτ᾽ ἐχρῆν κατὰ θείαν γενέσθαι κρίσιν, ἀλλά 
«ἘΦ ᾿] « ’, ΓΙ Ε] κὰν Φ ὃ ᾿Ὶ ΄ οὐαί, φησὶν ὁ λόγος, “δι᾿ οὗ δ᾽ ἂν τὸ σκάνδαλον 
ΝΜ }) ,ὔ ᾽ ““» ᾽ ᾿ όλ ὅλ ἔρχηται. μέτεισιν δ᾽ οὖν αὐτὸν θεήλατος κόλα- 
σις, ἐξ αὐτῆς αὐτοῦ καταρξαμένη σαρκὸς καὶ 
μέχρι τῆς ψυχῆς προελθοῦσα. ἀθρόα μὲν γὰρ 4 
περὶ τὰ μέσα τῶν ἀπορρήτων τοῦ σώματος ἀπό- 
στασις αὐτῷ γίνεται, εἶθ᾽ ἕλκος ἐν βάθει συριγ- 
γῶδες καὶ τούτων ἀνίατος νομὴ κατὰ τῶν ἐν- 
δοτάτω σπλάγχνων: ἀφ᾽ ὧν ἄλεκτόν τι πλῆθος 
σκωλήκων βρύειν θανατώδη τε ὀδμὴν ἀποπνεῖν, 
τοῦ παντὸς ὄγκου τῶν σωμάτων ἐκ πολυτροφίας 
αὐτῷ καὶ πρὸ τῆς νόσου εἰς ὑπερβολὴν πλήθους 
πιμελῆς μεταβεβληκότος, ἣν τότε κατασαπεῖσαν 
ἀφόρητον καὶ φρικτοτάτην τοῖς πλησιάζουσιν 
παρέχειν τὴν θέαν. ἰατρῶν δ᾽ οὖν οἱ μὲν οὐδ᾽ 
ὅλως ὑπομεῖναι τὴν τοῦ δυσώδους ὑπερβάλλουσαν 
ἀτοπίαν οἷοί τε, κατεσφάττοντο, οἵ δὲ διῳδηκότος 
τοῦ παντὸς ὄγκου καὶ εἰς ἀνέλπιστον σωτηρίας 
ἀποπεπτωκότος μηδὲν ἐπικουρεῖν δυνάμενοι, ἀ- 
νηλεῶς ἐκτείνοντο. 

1 (ὐδϊουΐαβ. 
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τηϊρηῦ 580, οὐ πυμηδηϊεν οὗ ὑπ6 συ]οῖβ. Ἐδὺ ἔγοτσα ἰδ. 
Ἐὸν ἔγτοτα {πε Ῥερὶ ππίπρ' ἃρ ἴο ὑπαὶ ἐΐτηθ ὑῃθῪ σγεῦα 
ἀαῖγ ρῥ]ού προ ἔασον ἃπα Βανευ συ τη θαϑαγοβ αραϊηϑῦ 
18; ἔτοτα ἐϊηθ ἴὸ ἐΐϊπηθ ἔμαν σγεῦα ἱηνθηϊίηρ ἔλθῃ 
5581 5 ΠΡΟΣ τπ15 ΟΥ̓ τη 685 οὗ 511}]} τῆοσε ναυὶβα ἀθνίςθβ. 
Βαυΐ 1 γγὰβ πε ἴο ἐπε ταδηϊξεϑίαϊίοη οὗ [π6 Ὀϊνίπα 
Ῥγονίάεπος {561}, νηΐ, 116 τὸ θδοδταα τϑοοποϊ]ϑδά 
ἴο 1ῃ6 ΡΘΟρΙ6, αὐξδοκϑά ἐπθ ρεγρείγαϊου οὔ ἔπ 686 δν1]5,ἷ 
δα νγὰβ συοῦῃ ἢ πὴ 85. ἐπ6 ομϊθῦ δαΐπον οὗ ἐῃ6 
συ οοπμθοθβ οὐ ὑπ ρεγβθοιυϊίοη 85. ἃ ψῆο]6. ἘΕῸΣ 
νεν, ἐπουρὴ ἰδ νγὰβ ἀδϑυϊποα ὑπμαῦ ὑπθθε ἐπίηρϑ 
5ΒΠου]α οοτηα ἴο ρ885 88 ἃ αἰνίηθ ᾿παρεογηθηῦ, γεὺ {Π6 
Βουρίατα βᾶγ8, “οβ, ἐβγυουρῃ ὙὙΠοιηβοθνοῦ {π6 
οἴϊεποα οοπηιθίῃ.᾿2.Α ἀν ποὶγ-ϑθηῦ ρα πἰβητηθηΐ, 1 58 Υ, 
δχθουϊθα νϑηρθᾶποα ΠΡΟῚ Πΐτη, θαρὶ πηΐηρ' αὖ Πΐβ νὉΥῪ 
ἢ 65} δπὰ ργοοββαΐηρ' ἴο ἐπε βδοὰ]. ἘῸΣ 8}} αὖ οποὲβ 8δῃ 
ΔΌ56655 Δρρθαγϑᾶ ἴῃ ἐπε νηϊαϑὺ οὗ ἢ ρυΐνυ ραυῦβ, ὑπ 6ῃ 
ἃ ἀεερ]γ-ϑεαϊθα ἤβύσϊδι αἱοοῦ ; ψΒοἢ οουἹα ποὺ 6 
ουγοα πα δἷθ πεῖν γὰν ἰηΐο ἐπ6 νευῪ τηϊαϑὺ οὗ ἢἰ5 
δηὐταῖθ. Ἠδποα {ποῖα 5ρυδηρ' ΔΠ ᾿ΠΠ ΠΤ ΘΥ̓ΔΌ]6 τα] ϊ- 
πα οἵ ψούτηβ, δῃα ἃ ἀθϑα]ν βἤθεμοῃ νγὰβ οσίνεη οἔ, 
βίποα με δηϊγα θὰ} οὗ Πῖβ σπθαθουβ δα, ὑΠγοῸρἢ 
δ᾽αϊξοην, ανθη θεΐοσα ἐπε ἀΐβεαϑθ, θβθη ομδηρδα ἰπΐο 
8 Θχοδϑϑῖνα ααδηὐον οὗ βοῦν ἔαὺ, νγῃίοἢ ἐπ πὶ θεοδπηα 
Ραυϊτα ἀπα ργθϑεηΐθα δὴ ἰητο] θυ ]6 δπα τηοϑὺ ἔθαγα] 
ϑῖρῃῦ ἴο ἔῆοβε ἐῃδῦ οᾶταθ πᾶν ἰδ. Α5 ἴου {πε ρῇῆγϑβ- 
ἰοΐδηϑ, βούηβ οὗ ἔπϑη ψγεα ΠΟΥ ἀπ80}]6 ἴο ἐπάυτα 
1ῃ6 εχοδθαϊπρ ἀπ ἀπθδυΐῃ]νγ βύθποῃ, δπὰ ψε 6 
Ῥυϊομογϑᾶ ; οὔμεουβ, γῃο οου]ᾶ ποὺ θὲ οὔ δὴν δϑβϑίβίδποθ 
βίποα ἔπῃθ σῇο]6 τηδβθ5 Πδᾶ ϑ ] ] θη 8Πα γταϑομθα ἃ 
Ροϊηῦ ψῇουα ἔμουα γᾶ8 πὸ Πορα οἵ γβοονεσυ, ψεσ ρυΐ 
ἴο ἀδαίῃ υιτμουῦ τλθτου. 

3 Τιικα χυὶϊ. 1 (ἰποχαοὶ αποἰαϊοη). ὙΠῸ ψοτάβ, “ ἀπα νγὰβ8 
πτοίῃ. . . σοτηϑίῃ ᾽᾽ δῖα οπηϊ θα ἰῃ βενογαὶ ἱπηρογίαπϊ Μ88. 
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ΧΥΤΙΙ, Καὶ δὴ τοσούτοις παλαίων κακοῖς συν- 
αίσθησιν τῶν κατὰ τῶν θεοσεβῶν αὐτῷ τετολ- 
μημένων ἴσχει, συναγαγὼν δ᾽ οὖν εἰς ἑαυτὸν τὴν 
διάνοιαν, πρῶτα μὲν ἀνθομολογεῖται τῷ τῶν ὅλων 
θεῷ, εἶτα τοὺς ἀμφ᾽ αὐτὸν ἀνακαλέσας, μηδὲν 
ὑπερθεμένους τὸν κατὰ Χριστιανῶν ἀποπαῦσαι 
διωγμὸν νόμῳ τε καὶ δόγματι βασιλικῷ τὰς 
ἐκκλησίας αὐτῶν οἰκοδομεῖν ἐπισπέρχειν καὶ τὰ 
συνήθη διαπράττεσθαι, εὐχὰς ὑπὲρ τοῦ βασιλείου 
ποιουμένους, προστάττει. αὐτίκα γοῦν ἔργου τῷ 2 
λόγῳ παρηκολουθηκότος, ἥπλωτο κατὰ πόλεις 
βασιλικὰ διατάγματα, τὴν παλινῳδίαν τῶν καθ᾽ 
ἡμᾶς τοῦτον περιέχοντα τὸν τρόπον" 
“Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Τ᾽αλέριος Οὐαλέριος 3 

Μαξιμιανὸς ἀνίκητος Σεβαστός, ἀρχιερεὺς μέ- 
γιστος, Ἱξερμανικὸς μέγιστος, Αἰγυπτιακὸς μέγι- 
στος, Θηβαϊκὸς μέγιστος, Σαρματικὸς μέγιστος 
πεντάκις, Περσῶν μέγιστος δίς, ΚΚάρπων μέγιστος 
ἑξάκις, ᾿Αρμενίων μέγιστος, Μήδων μέγιστος, 
᾿Αδιαβηνῶν μέγιστος, δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ 
εἰκοστόν, αὐτοκράτωρ τὸ ἐννεακαιδέκατον, ὕπατος 
τὸ ὄγδοον, πατὴρ πατρίδος, ἀνθύπατος: καὶ 
Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Φλαύιος Οὐαλέριος Κων- 
σταντῖνος εὐσεβὴς εὐτυχὴς ἀνίκητος Σεβαστός, 
ἀρχιερεὺς μέγιστος, δημαρχικῆς ἐξουσίας, αὐτο- 
κράτωρ τὸ πέμπτον, ὕπατος, πατὴρ πατρίδος, 
ἀνθύπατος. [καὶ Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Οὐαλέριος 5 
Λικιννιανὸς Λικίννιος εὐσεβὴς εὐτυχὴς ἀνίκητος 
Σεβαστός, ἀρχιερεὺς μέγιστος, δημαρχικῆς ἐξ- 

1 4,6. Ἠαῖ]οα ἃ5. “ηιρϑγαΐου ὈΥ ἴΠ6 ΔΥΤΩΥ δἰ βοὴθ ποίδϊδ 
νἱοΐοτυ. 

5. 1,δοϊαπίϊιβ βίαίθβ ἐμαὶ ἐπε δαϊοσὶ νγὰβ ἰβϑοιιθα ἰῃ ἐπα παῖης 
οὗ 411} ἔρον, ΘΙΏΡΟΓΟΥΒ (ὁ, αἰδὸ 16. 1), 80 ἐμαὶ Μαχίπιΐη 8 
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ΧΥΠ]. Απα νυεβϑυϊηρ ὙΠ 5 ἢ ἐθυσῖθ]6 τηϊϑέου τα πε 5 
ἢ6 νγὰβ Θοῃβοίθ ποθ - ϑ υ] ο  ὴ ἔθου {Π6 οὐ 6] ἀθθας ἢ μδά 
Ῥεγροίγαϊθα δραϊπδὶ ῃ6 ροαϊγ. (Οοἰ]δούίηρ', ἐποτο- 
ἔογβ, μῖ8. ὑπουρηΐβ, 6 ἢἤγβὺ ὀρθηὶν οοηξεββθα ἴο {π6 
Οοᾶ οἵ {πε υπΐνοτϑθα ἢ ὑμθη Πα οδ]] θα ἔποβα διουπᾶ 
Πῖτα, δπα οοτητηδπαθα ἔπθῖὰ υἱδμουῦ ἀθ]αν ἴο σαιβα 
1π6 ρευβεουϊομ ἀραϊηϑὺ Ομγβεϊδηθ ἕο οθαβθ, δα ὈΥῪ 
81. ἱτηρ υἶα] ἰὰνν ἃπα ἄδθογθα ἴο ἀτρα ἔποι ἕο Ῥυ1]ἃ 
ὑπο ῖν ομυγο ἢ 65 πα ἴο ρουΐοστη ὑμοὶν δοσυβιοτη θα γἱΐαβ, 
οἴἶευίηρ ὈΥΔΥΘΥΒ οἢ π6 Ἐπηρογουβ ΡΘΕ μα], Αοὐοη 
ἱτητηθαϊαίοὶν [Ὁ] οννεα ἢϊ5 ψογα, ἀπα ἱπυρουῖαὶ ογαϊη- 
8665 γγΕΥ6 Του] αὐθα ἴῃ δδοῇ οἰδγ, οοηξαϊηΐηρ {Π6 
τεοδηΐαίίοη οὗ {πε [ρευβθουϊίοη εβαἀϊοὶ5] οὐ οὔσ {ΐπη6, 
δθου ὑΠ15 τϑηηοῦ : “ΤΠ ΕχΏρΡοτοῦ δεβαῦ δ] ουῖ5 
Ναϊουῖαβ Μαχίγαϊδηιβ Γνϊοπβ Αὐριβίιθ, Ῥομυαχ 
Μαχίταυβ, (δυγηδηΐοιιβ Μαχίτηιβ, Αερυρίίδουβ Μαχί- 
τη, Τπεραΐουβ Μαχίτηιβ, ϑαυτηδίϊουβ Μαχίταιβ ἔνα 
ἔτηθβ, Ῥευβίουβ Μαχίτηιιβ ὑνίοθ, Οδυρίουβ Μαχίτητβ 
Βῖχ {ἰπη65, Αὐτηθηΐδοιβ Μαχίτηιβ, Μεϑαϊΐϊοιβ Μαχίγητβ, 
Ααϊαθοθηΐίουβ Μαχίταιιβ, Βοϊαΐηρ ἐῆ6Ὲ Τυαηίοῖδῃ 
Ῥονγεῖ ον ἐπα ἐνγεηυθιῃ ἐΐπηθ, Εχωροτοῦ ον ἐπα πίπο- 
τθαηΐῃ ἐϊτηθ,1 (οηϑι]} ἴον ἐπα εἰρῆθῃ, Εδύμου οὗ ἢΐ5 
οουπηίνυ, Ργοοοηβὰ] : 32... Απα {πΠ6 Ἐπηροτου (ὐδεβδῦ 
ΕἸανίαβ Νδιοσῖαβ Οοηβίδηξίηιβ Ῥίαθ ΕΕΙχ Τηνϊ οὔ 
Αὐυρτδία5, Ρουεϊ εχ Μαχίταυβ, μο]αϊηρ' [6 Τυϊρυ πη οῖδη 
Ῥονοι, ἘπΏΡοσοΥ ἴον ὑμ6 ΠΡ ἐΐταθ, σοπβαὶ, Ἐδίμου 
οὗ Πῖ5 οουηΐγγ, Ργοοοπβ] : [Απᾶ {ἢ Ἐπηρογου (δ θϑδν 
γαϊουῖαβ Γλοϊηΐαπιβ Τοϊηῖυ8Β Ρίὰβ ΕδΙχ [Γηνίοῦτιβ 
Αυρπϑίαπ, Ροπεϊεχ Μαχίμηιβ, πο] ϊηρ' ὑπ 6 Τυϊθυπίοίδη 

ΠΆΤΩ65 δπα ἐἰ}165, Ποτα οὔθ, τησδὲ πᾶν δρρϑαιεᾶ ἰπ ἐπα 
οΥρπαὶ μετα ἐπα Ἰασαπα 5 ἱπαϊοαίθα. Θ᾿ ΠΉ]]Υ], ΒΟΙῚ 6 Μ88. 
οταΐξ ἰῃ6 τϑέδεσεποα ἴο [1 ἰοἰπίιι8, ψΐο ἢ 8 Ποῖα ρ]δοθα ἴῃ 
Ῥγδοκοῖβ. Βοίῃς Μαχίπηϊπ δπᾶ [ἠοἰπῖαβ ρεγβοοιυϊθα {πὸ 
ΟἸ γἰβεϊδηβ β βθαπθπέϊν, ἀπα (5. ἔδοῦ τᾶν Πᾶνα ἰδ ἰο {π6 
ομϊδβίοη οὗ ὑπο Πδη68. 
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Α Α ουσίας τὸ τέταρτον, αὐτοκράτωρ τὸ τρίτον, ὕπατος, 
πατὴρ πατρίδος, ἀνθύπατος, ἐπαρχιώταις ἰδίοις 
χαίρειν. 

ΠῚ Μ Ἁ “ Ἃ “- “ φς« “- , εταξὺ τῶν λοιπῶν, ἅπερ ὑπὲρ τοῦ χρησίμου 6 
καὶ λυσιτελοῦς τοῖς δημοσίοις διατυπούμεθα, 
ἡμεῖς μὲν βεβουλήμεθα πρότερον κατὰ τοὺς 
ἀρχαίους νόμους καὶ τὴν δημοσίαν ἐπιστήμην τὴν 
τῶν Ῥωμαίων ἅπαντα ἐπανορθώσασθαι καὶ τούτου 
πρόνοιαν ποιήσασθαι ἵνα καὶ οἱ Χριστιανοΐ, 
οἵτινες τῶν γονέων τῶν ἑαυτῶν καταλελοίπασιν 
τὴν αἵρεσιν, εἰς ἀγαθὴν πρόθεσιν ἐπανέλθοιεν" 
ἐπείπερ τινὶ λογισμῷ τοσαύτη αὐτοὺς πλεονεξία 
κατεσχήκει καὶ ἄνοια κατειλήφει ὡς μὴ ἕπεσθαι 
τοῖς ὑπὸ τῶν πάλαι καταδειχθεῖσιν, ἅπερ ἴσως 
πρότερον καὶ οἱ γονεῖς αὐτῶν ἦσαν καταστήσαντες, 
ἀλλὰ κατὰ τὴν αὐτῶν πρόθεσιν καὶ ὡς ἕκαστος 
ἐβούλετο, οὕτως ἑαυτοῖς καὶ νόμους ποιῆσαι καὶ 
τούτους παραφυλάσσειν καὶ ἐν διαφόροις διάφορα 
πλήθη συνάγειν. τοιγαροῦν τοιούτου ὑφ᾽ ἡμῶν 
προστάγματος παρακολουθήσαντος ὥστε ἐπὶ τὰ 
ὑπὸ τῶν ἀρχαίων κατασταθέντα ἑαυτοὺς μετα- 
στήσαιεν, πλεῖστοι μὲν κινδύνῳ ὑποβληθέντες, 
πλεῖστοι δὲ ταραχθέντες παντοίους θανάτους ὕπ- 
ἔφερον: καὶ ἐπειδὴ τῶν πολλῶν τῇ αὐτῇ ἀπονοίᾳ 
διαμενόντων ἑωρῶμεν μήτε τοῖς θεοῖς τοῖς ἐπ- 
ουρανίοις τὴν ὀφειλομένην θρῃσκείαν προσάγειν 
αὐτοὺς μήτε τῷ τῶν Χριστιανῶν προσέχειν, 
ἀφορῶντες εἰς τὴν ἡμετέραν φιλανθρωπίαν καὶ 
τὴν διηνεκῆ συνήθειαν δι’ ἧς εἰώθαμεν ἅπασιν 
ἀνθρώποις συγγνώμην ἀπονέμειν, προθυμότατα 
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Ῥονγαῦ ἴον ὑπ6 ἔουγίῃ ἐΐμηθ, Ἐπαροσουῦ ἔοσ ὑπ6 ἰῃϊγά 
ἐἴτηθ, οηβαὶ, Ἐδίμου οὗ ᾿ΐβ σοιηΐγυ, ῬΥγοσοηβ]} : ἴο 
ἐπα ῥβορὶε οἵ ἐπεὶν ργονίποαθβ, ρυβούϊηρ.) 
“Αὐποηρ ἴῃ6 οΟΥΠΟΙ ταθαϑαγοβ ὑπαὶ να ἔγδιηθ ἔῸΣ 

Π6 '86 8δπηά ρῥγοδὲ οὗ ἐπε ϑἕαΐε, [Ὁ παά θθβθῆ οὔσ οὐἢ 
γΙ5}) ἔουταθυν ὑπαὶ 811 ἐπΐηρθ 5ῃου]ᾶ ΡῈ βεὺ ἴο σὶρῃὐβ 
ἴῃ δοοογάδποα ἢ ἔῃ ἀποϊθπὺ ᾿αννϑ δπα ρῈ]ο ογάου 1 
οὗ {πῸ Βοιηδηβ; δῃᾶ ἴο τηδῖκθα ργονίβίοῃ ἴον ἐΠΐ8, 
δ ΘΙγ, ὑπαὺ {πα ΟΠ ϑυϊδηβ 4150, βΌ 9 85. δα δθδη- 
ἀοηδαᾶ. Πα ρουβυδβίοῃ οἵ ὑπαεὶν οὐσῃ ἀποθϑίουβ, 5ῃου]ά 
γεϊαση ἴο ἃ ΒΟ Πα τηϊπα ; βθαίηρ ἐπαὺ ἐπγοῸΡῊ βοιὰθ 
Τϑδβοηΐπρ ἔμαΥ Πδα Ὀδαθη ροββεββαεᾶ οὗ βιοῃ 561 1} 
84 5εἰζεα τ ἢ σα ΤῸΠ]1Υ 2 ἐμαῦ, ἱποίθδα οἵ Ὁ] ουσὶπρ' 
πε ἰηϑεϊμαϊίουβ οὗ ἐπ δποίεπίβ, ννῃΐο ΡοοΠδ πο 8 
ἐμοῖς οὐαὶ ἐογεξαίμουβ μα ξουτηθυν ἊϑὺβὈ] 5664, ΤΠ6Ὺ 
τηϑά6 ἔογ ἐμϑιηβοῖνεβ, δα ψγουα ορϑουνίηρ,, ἰᾶνγϑ ΤΠ ΥΟΙΥ 

᾿ ἴῃ δοοογάδησα ψ τ ὑμεῖν ον αἰβροβίτοη Πα 85 βδοὴ 
ΟΠ6 γγ]5ῃ64, Δη4 Ὑγ6γ6 Δββθι Πρ ναυΐοιβ τα ὑπ 65 
ἴῃ αἴνουϑ ρίδοθβ : Τθυθίοσα ΤΏ θη ἃ οοτηγηδπα οὗ ΟὐΥ8 
ΒΟ0ΟΠ ἔΟ]Π]οννεα ἕο ἐπε ἱπύθηῦ ἐπαῦ ἐπα ν 5που]α Ὀθίδκα 
ἘΠοιήβοῖνοβ ἴο {π6 ἱπδυϊα οηβ οὗ ὑπ δηοϊθηΐβ, νΕΥῪ 
ΤΩΔΩΥ ἱπάοθα ψεῦα βυθδ᾽εοϊεα ἴο ρευ], ψ}1]16 νευῪ 
ΤΩΔΏΥ ὙγΕΥῈ ΠΥ βθ α δηα δηαυτθᾶ 8}]] Κἰπα5 οἵ ἀβδίῃ :; 
Απα 5ἰποα ἐπε τηδ]ουϊυ μ6]α ἴο ἐπε βᾶπια ἔὉ]]γ, δπὰ 
γα Ῥεγοαϊνεα ὑπαὶ ὑπ ψεῖθ πϑῖμου ραγίηρ ὑῃ6 
νγΟ ΒΡ ἄπ ἴο {πΠ6 ροα5 οἵ ἤδθάνϑῃ ποὺ Βοπουγίηρ' ὑΠ 8 
ϑοᾶ οὔ τῃε ΟΠ τιβεϊδηβ ; μανΐπρ' ταρατγα ἴο οὔτ ΟἸΘΓ ΠΟΥ͂ 
84 ἐπα ἱηναυῖα]ς ουβίοτα ΡΥ νΒοἢ νγα ἀγα ψοπὺ ἴο 
δοοογ ρδιάοῃ ἴο 41} τβθη, νψγα ἐμπουρπὺ ἴὲ τὶρηῦ ἴῃ {18 

1 ἐπιστήμη 5 ἔπε ἀ8.8] ἐγαπδιαἰΐοη οἵ ἀἰδοίρι πα (ἴμ6 ψοτγὰ 
ἴῃ ἐπ οὐ π8] ἰπ ἐΠ18 Ρ]866) ἴῃ ἀοσιιπηοπὲβ οὐ {πἰ5 Κὶπα. ΤΠ6 
58 116 ψΟΤα δηα ἐγαηβ᾽ ἰΐοη οσσι ἀραὶη ἰη 8 9. 

3 Τῇε ψογᾶβ, “δπᾶᾷ... 90}}ν ᾽᾽ ἀγὰ οτηϊ τ δα ἴῃ Βουη6 ἱπη- 
Ῥογίαπέ μ88. οὗ Επβοθῖιβ, θὰΐ ἀγα ἰπ ἐῃ6 οΥἱρῖπα] Γιαἰΐη, ἃ8 
δίνη Ὀγ 1, δοϊαηΐί8. 
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ΕΟΒΕΒΙΠΒ 

καὶ ἐν τούτῳ τὴν συγχώρησιν τὴν ἡμετέραν 
ἐπεκτεῖναι δεῖν ἐνομίσαμεν, ἵνα αὖθις ὦσιν Χρι- 
στιανοὶ καὶ τοὺς οἴκους ἐν οἷς συνήγοντο, συνθῶσιν 
οὕτως ὥστε μηδὲν ὑπεναντίον τῆς ἐπιστήμης 
αὐτοὺς πράττειν. δι᾽ ἑτέρας δὲ ἐπιστολῆς τοῖς 
δικασταῖς δηλώσομεν τί αὐτοὺς παραφυλάξασθαι 
δεήσει" ὅθεν κατὰ ταύτην τὴν συγχώρησιν τὴν 1 
ἡμετέραν ὀφείλουσιν τὸν ἑαυτῶν θεὸν ἱκετεύειν 
περὶ τῆς σωτηρίας. τῆς ἡμετέρας καὶ τῶν δημοσίων 

ε καὶ τῆς ἑαυτῶν, ἵνα κατὰ πάντα τρόπον καὶ τὰ 
δημόσια ᾿παρασχεθῇ ὑγιῆ καὶ ἀμέριμνοι ζῆν ἐν 
τῇ ἑαυτῶν ἑστίᾳ δυνηθῶσι.᾽ 
Ταῦτα κατὰ τὴν Ῥωμαίων φωνήν, ἐπὶ τὴν 1 

“Ἑλλάδα γλῶτταν κατὰ τὸ δυνατὸν μεταληφθέντα, 
τοῦτον εἶχεν τὸν τρόπον. τί δὴ οὖν ἐπὶ τούτοις 
γίνεται, ἐπιθεωρῆσαι καιρός. 
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ἘΘΟΙ,ΕΒΙΑΒΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΎῪ, ΥΠΠ]. χνπι. 9-11 

Οᾶ86 850 ἴο δχίβπηα τηοϑὺ ψἹΠ]ηρΡῚΥ οὔτ ἱπἀυ]ρεποο : 
ΤΗδὺ ΟΠ τ βυϊδηϑ την οχίϑὺ ἀραΐῃ δηᾶ θα] ὑΠ6 Πουιβ68 

ἴῃ γΒΙΟἢ ἐΠΕΥ πε ἴο Δ5β6ΙΏ 0 ]6, αἴνγαγβ ρτον 46 ὑπαὶ 
ἔμδν ἀο ποίῃίηρ' οοπέσαυυ ἴο οτᾶθυ. [Ι͂ἢ δποίμου Ἰθιτου 

Ὑγ6 58}48}} ἱπαάϊοαΐε ἕο ἐπε Ἰπᾶρεβ πον ὑπον 5Που]ά 
Ῥιοοθθα. ὙΥ̓Βευθίουθ, ἴῃ δοοογάδποα τὴ {πϊ5. οὐ 

ἱπαθ]ρσθποα, ἔμον 11] ΡῈ Ῥουπᾷ ἴο θεβεθοῖ ἐπαῖν ον 
δοᾶ ἴογ οὺν ψε]ξατα, δπα ἐμαὶ οἵ ἐπα δἰαΐθ, δηᾷ {πεῖν 

ονιι ; ἰδιαὺῦ ἴπ Ἔν ΕΥΎ ψΥ Ῥοΐῃ {πΠ6 νψγὲ}}] θεΐπρ' οὗ {ῃ6 
βίαϊβ τῇδ  Ὀ6 βϑουγεα, δπα παν τδὺ Ὀ6 δῃδ]θα ἴο 
Ἰῖνε ἔγεβ ἔγουη οδσα ἴῃ ὑπο ὶν οὐνῃ ΠΟΠΊ68.᾿ 

ΒΌΘΙ 15 ἔπ6 οπδγδοΐθυ οὗ {18 δαϊοὺῦ ἴῃ ἐπα 1, αὐΐῃ 
Τοηρῖιθ, ἰγδηβὶαιεα ἱπίο Οὐθαὶς ἃ5. ψ16Ὲ}} δ8 τυ Ἀ6. 
Νον [ὖ 15 {ἴϊπηθ ἕο δοῃβί θυ δυο] τ μδὺ Παρρεποα 
Βα ΒΘα ΒΘ ΠΕΪγΥ. 
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᾿Αλλ᾽ ὁ μὲν τῆς γραφῆς αἴτιος μετὰ τὴν τοιάνδε 1 
ὁμολογίαν αὐτίκα καὶ οὐκ εἰς μακρὸν τῶν ἀλγη- 
δόνων ἀπαλλαγεὶς μεταλλάττει τὸν βίον. τοῦτον 
δὴ λόγος ἔχει πρῶτον αἴτιον τῆς τοῦ διωγμοῦ 
καταστῆναι συμφορᾶς, ἔτι πάλαι πρὸ τῆς τῶν 
λοιπῶν βασιλέων κινήσεως τοὺς ἐν στρατείαις 
Χριστιανοὺς καὶ πρώτους γε ἁπάντων τοὺς ἐπὶ 
τοῦ ἰδίου οἴκου παρατρέπειν ἐκβεβιασμένον καὶ 
τοὺς μὲν ἐκ τῆς στρατιωτικῆς ἀξίας ἀποκινοῦντα, 
τοὺς δὲ ἀτιμότατα καθυβρίζοντα, ἤδη δὲ καὶ 
θάνατον ἑτέροις ἐπαρτῶντα καὶ τοὔσχατόν γε τοὺς 
τῆς βασιλείας κοινωνοὺς ἐπὶ τὸν κατὰ πάντων 
ἀνακεκινηκότα διωγμόν: ὧν καὶ αὐτῶν οὐκ ἄξιον 
τὸ τοῦ βίου τέλος παραδοῦναι σιωπῇ. τεττάρων 3 
οὖν τὴν κατὰ πάντων διειληχότων ἀρχήν, οἵ μὲν 
χρόνῳ καὶ τιμῇ προηγούμενοι οὐδ᾽ ὅλοις δυεῖν 
ἔτεσιν ἐπιγενόμενοι τῷ διωγμῷ μεθίστανται τῆς 
βασιλείας, ἣ καὶ πρόσθεν ἡμῖν δεδήλωται, καὶ 
τὸν ἐπίλοιπον τοῦ βίου χρόνον δημώδει καὶ 
ἰδιωτικῷ τρόπῳ διαγενόμενοι τέλος τοιόνδε τῆς 
ζωῆς εἰλήχασιν, ὁ μὲν τιμῇ τε καὶ χρόνῳ τῶν ὃ 
πρωτείων ἠξιωμένος μακρᾷ καὶ ἐπιλυποτάτῃ τῇ 
τοῦ σώματος ἀσθενείᾳ διεργασθείς, ὁ δὲ τὰ δεύτερα 
αὐτοῦ φέρων ἀγχόνῃ τὴν ζωὴν ἀπορρήξας, κατά 

1 ῬῸΓ δὴ δοοοιπὶ οἵ {πὸ μ88. οἵ ἴῃς ᾿ἰοοϊοϑιαδέϊοαὶ Η ἰδίογῳ 
566 ὟοΪ. 1. ΡΡ. χχυϊ-χχίχ. 
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ΝῊ ΟΡ ΟΝ, 

ΤΗΕ ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΤῸ ΒΟΟΚ ΥΠΙ 
(ὕϑιμιά π οοαά. 4ΕΠ). 

Βυτ' ἐπε δαυΐμου οὔ {πε εαϊοῦ, ἴδεν βθοῃ ἃ οοηξεββίοῃ, 
ἴγὰ5 ᾿τητηθαίαίαὶγ, ὑποιρἢ ποὺ ἴον Ἰοπρ', τθ βαβϑαᾶ ἔγοτη 
Ἠΐ5. ῥαΐπβ, δπᾶ 80 ἀδραγίβα ἐῃΐς 6, Τὸ 15 τεοογάθα 
Ἐπαὺ ἐπ βᾶσηθ ῬθΊβοη νγὰβ ὑπ6 ρυΐτηθ δαῦμοῦ οὗ {πῸ 
οΔΙγαϊςΥ οὗ {Π6 ρευββουϊθίοη ; βίποα Ἰοηρ' θθΐοσε ἐπθ 
τηονοιηδηῦ οὗ {π6 οὐαν δια ρουοῦβ ἢῈ δα τπι864 ἴογοθ 
ἴο ἴυτῃ 8846 [τόσα {Π6 ἔα ἢ] [Π6 ΟἨ γι βυϊδηβ ἴῃ ὑπ 
δυτηυ---ἃπα, ἢγοὺ οὗ 4]1, ὑποβα ἰπ ἢϊθ. οὐγῃ Βοιιδε--- 
ἀερυδαϊηρ' Βοη6 ἔγτουα ὑμῖν τ Πα ΥΎ της, δα Πδαρίηρ' 
ἐπε τηοϑὺ 5ῃδιηθία! ᾿πϑ] 5 οὐ οὐ μοῦ ; δηᾶ ϑἰποα μ6 
γγ85 Δγεδαν ὑπγθαϊεπίηρ' οὐ υβ ανθη ἢ ἀθαίῃ, δηα, 
ΠΠΔΠγ, Πδα σϑὑϊγγθα ἀρ ἢΠῖ5. Ῥαυΐπουβ ἰῃ ἐπα ρυϊποῖραία 
ἴο {Π6 σϑηδγδὶ ρευβθουϊίοη. [Ὁ 15 ποῦ ροβϑίθ]α ἴο ρ885 
ΟνΕΙ ὑπ ἐπαᾶ8 οὔ π686 βϑηθ δι ρ ΥΟΥΒ5. ἴῃ 5116 Π66. 
Ἑουν, ἔῃθη, Πδᾷ αἰνάεα {ῃε βργθμηβ ρονεῦ θῦνε θῃ 
ἵμεη. Τῆοβθα ψγῃ0 σγοα {Π6 τότε δαναποθᾶ ἴῃ ἃρα 
δηα Βοπου γε γα τοτη ὑπ ρῥυϊποῖραϊα ποὺ ἔνγο Πο]8 
γε γ5 ἴδεν {π6 ρευββεουϊίοη θαρδη, ἃ5 νγα αν δἰγεδαν 
ϑέαϊεα, δηα ρδβϑβθᾶ ἐπ στουηδίηαου οὗ ἐπεῖν Ἂχίβίεποθ 
1Πκ6 ογάϊπαυυ, ρυϊναϊθ οἰϊΐζθεημβ. ΤΠ επᾶ οὔ ἐπεῖν ᾿νε 5 
ξε}1 οαὐ ἐπυ5. ΤῊ πα ψηῸ Π8ά αὐϊαϊποα {πὸ οἰϊεῦ 
ΡΙδοα ἰπ Βοποιι Πα ἃσ8 " ἔ6]] ἃ νἱουϊτω ἴο ἃ ρυοϊοπρθα 
δα τηοϑὺ ραϊηξα] ἱπῆνγαϊου οὔ ἐμ6 θοάγ ; ψῃ1]6 6 ψῃῸ 
6] {π6 βθοομᾷ ρῖαοβ ἴο τη  δηαθα ἢἰἷβ 116 ὈῪ 

μ 3 ΠϊΙοοϊοἐϊαη πα Μαχίπηϊπίδῃ (ν111. 18. 10, 11). 
3. ἱοοϊοίδη. 4 Μαχὶμἰηΐδῃ. 
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ΕΠΒΕΒΙΌ 

τινα δαιμονίαν προσημείωσιν τοῦτο παθὼν διὰ 
πλείστας αὐτῷ τετολμημένας ῥᾳδιουργίας. τῶν 
δὲ μετὰ τούτους ὁ μὲν ὕστατος, ὃν δὴ καὶ ἀρχηγὸν 
τοῦ παντὸς ἔφαμεν γεγονέναι διωγμοῦ, τοιαῦτα 
οἷα καὶ προδεδηλώκαμεν πέπονθεν, ὁ δὲ τοῦτον 
προάγων χρηστότατος καὶ ἠπιώτατος βασιλεὺς 
ὠνστάντιος, ἐπαξίως τῆς ἡγεμονίας τὸν ἅπαντα 

τῆς ἀρχῆς διατελέσας χρόνον [ἀλλὰ] καὶ τἄλλα 
τοῖς πᾶσι δεξιώτατον καὶ εὐεργετικώτατον παρα- 
σχὼν ἑαυτόν, ἀτὰρ καὶ τοῦ καθ᾽ ἡμῶν πολέμου 
ἔξω γενόμενος καὶ τοὺς ὑπ᾽ αὐτὸν θεοσεβεῖς 
ἀβλαβεῖς καὶ ἀνεπηρεάστους διαφυλάξας καὶ μήτε 
τοὺς οἴκους τῶν ἐκκλησιῶν καθελὼν μήθ᾽ ἕτερόν 
τι μηδ᾽ ὅλως καθ᾽ ἡμῶν ἐπικαινουργήσας, τέλος 
εὔδαιμον καὶ τρισμακάριον ὄντως ἀπείληφεν τοῦ 
βίου, μόνος ἐπὶ τῆς αὐτοῦ βασιλείας εὐμενῶς καὶ 
ἐπιδόξως ἐπὶ διαδόχῳ τῆς βασιλείας γνησίῳ παιδὲ 
τὰ πάντα σωφρονεστάτῳ καὶ εὐσεβεστάτῳ τελευ- 
τήσας" ὃς εὐθὺς ἀρχόμενος βασιλεὺς τελεώτατος 
καὶ Σεβαστὸς πρὸς τῶν στρατοπέδων ἀναγορευθείς, 
ζηλωτὴν ἑαυτὸν τῆς πατρικῆς περὶ τὸν ἡμέτερον 
λόγον εὐσεβείας κατεστήσατο. τοιαύτη τῶν προ- 
αναγεγραμμένων τεττάρων ἡ τοῦ βίου ἔκβασις, 
κατὰ παρηλλαγμένους χρόνους γεγενημένη. τού- 
των δὴ μόνος ἔτι λιπὼν ὁ μικρῷ πρόσθεν ἡμῖν 
εἰρημένος σὺν τοῖς μετὰ ταῦτα εἰς τὴν ἀρχὴν 
εἰσποιηθεῖσι τὴν προδεδηλωμένην ἐξομολόγησιν διὰ 
τοῦ προεκτεθέντος ἐγγράφου λόγου τοῖς πᾶσι φανε- 
ρὰν κατεστήσαντο. ' 

"Ἢ 

1 (ὐδίουΐα8. 381. ᾿ 
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ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΎΥ, ΥΠΠ. ΑρΡρ. 8-6 

ΒΥ ΔΗΡΊ Πρ : Βα υῖησ {15 ἔαΐα, ἴῃ δοοογάδποα τ ἢ ἃ 
οονΐαϊη ἀεμηηοηΐθοαὶ ρῥγααϊοίίομ, [Ὁ {π6 ΠυτΊΘΓΟΙΙ5 
ΟΥἾΤη65 ἢ6 Πα ρεγρείγαϊεα. ΟΥ̓ μοβα δἴνον ἔπ επι, μα 1 
γῆ Πα {π6 Ἰαϑὺ ρ]δοε---ἰῆβ βϑῖὴβ ψγῆο νγὰβ ὑμ6 
ΟΥΟΊ πδΐου, ἃ5 γγχα βίαϊεα,; οὗ ἴῃ 8 ψῃο]α ρεγβθουϊίου--- 
Βα γα ἐπα ἔαΐα ἢ γα μάνα τηθηὐοποϑα ἀρούε 3; 
Ραυΐ ἢ6 ψγῆο γδηϊτϑα ποχὺ Ροΐογε Πίστη, ἐμαὶ Κἰπαθϑὺ δπᾶ 
τη] θϑὺ οὗ δβιρεγουβ, (οπϑίδηϊίιβ, ραββθα {Π6 ΠΟ] 
᾿ἠρῥηρὸ οὗ μῖβ ῥυϊποίραία ἴῃ ἃ τγϑηηοῦ σου ΠΥ οὗ ἢΐ5 
ἸΡῊ οἢῆοεα, ἀπὰ ἴῃ οὐῆεσὺ γοβϑρϑοὺβ ἀἰβρίνθᾶ Πἰτηβεὶ ἴῃ 

ἃ Τηοϑῦ θοποῆοθηῦ πα ἔανοῦγαῦ]ς ἸΙρῃὺ ἴο 8]} ; γϑᾶ, 
8Πα ἢ Π6]α Πίγηβο] δἱοοῦ ἔγοτα ἐπ γγᾶῦ ἀραϊηϑὺ 8, 
Πα ΟΔΥΘΙ ΠΥ ρῥγθβεῦνεα ἢ Οοα- δαγίηρ σα] εοὺβ 
ἔγοτη ἱπ] αν ἃ πα ΠΔΥ5}} ἐγεδίσηθηΐ ; πὶ Ποὺ αἰά Πα ρΡὰ]] 
ἀονῃ ἐπ6 ομυτοῇ - ΒΟ] αἴπρθ ΠΟΥ ΘΙΏΡΙΟΥ ΔῺΥ οΟὐΠοΥ 
ΔααΙΠΟΠ8] παν ἀθνίοα ἀραϊηδὺ τι8 δὖ 411. 80. Πε Πὰβ 
δα δ5 Ηΐβ σευ ἃ ἐγ] ΠΔΡΡΥ δηᾶ {ῃγῖοθ- ]6βθθά 
ἴδβια οὗ ἰδ 1| ; [ὉΥ Πα δίοπε τηϑὺ ψ ἢ ἃ ἔανουσαθ]θ 
Δα οἹουίουβ ἐπα 16 ἢ6 τγαὰβ 5.1} βιρεσου, ὑἱτἢ ἃ 
Ἰανν ἔα] 5οη,, ἴῃ 8}} γεϑρεοὺὶβ τηοϑὺ ρυπάδηΐ ἀπ σοαϊγ, ἴο 
ΒΟΟΘ6Ω Πίτη ἴῃ {πε οἢἶοθ. Ηδ ἔτοτη ἐῃθ νϑὺν ἢγϑὺ 
γγ85 ῬγοοΪαἰτηθα ὈΥ ἐπ δυτηΐθβ πιοϑὺ ρεσξεοῦ ἘΧΩΡΟΓΟΥ 
δα Αὐριβύαβ ; δα Πα βεὺ Πϊτηβ6}} ἕο ΒΡῈ δὴ δι ϊδίου 
οἵ Ηἰ5 ἔα ον Β ρἱθῖν ἐονγαγβ οὐ ἀοοίγίπθ. ϑΌΟἢ τνγὰ8 
6 ἰϑδϑθ νι ῃοῦ θ6 [611], αὐ αἰοσαηὺ ἐἴτηθβ, {π6 ᾿ἴνοβ 
οὗ ἐπε ἔσαν τηθη οὗ σῇοτα γγε πᾶνε ψυυϊ θη ἀρονθ. Οὗ 
ἴῃ 6886 βϑηθ Ῥεύβοηβ, μ6 οὗ σου νγα ΒροΚα ἃ [{{{|6 
γγΠ 116 ἃΡῸ 8ΔΙοπα 5}}}} γουηδίηθᾶ,} δῃᾶ, ἴῃ οοη] απούϊοη 
τ ἐΠποθα γῆο βυρθθαπ μ Υ σγετα δαπηεα ἴο {Π6 
Ῥυϊποίρανα,, ὀρθηὶν ρῥ]δοεα Ὀεΐογα 411 “ἔπ δἰογεϑαϊα 
οοηξεββίοη ἴῃ ἐπα ἀοουταθηῦ ΒΟ νγὰβ βεὺ οαὐ ἀρονβ. 

3 ἐτὶ λιπών: Ὀυΐ γα 5Βῃοι]ᾶ τϑαπῖγα λειπόμενος ἴο σίγα {Π6 
ον 56η86. 

4 (Ποπδίαπίϊηθ, 1 1οἰπίι5, ἀπα Μαχίτηΐῃ. 
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ΝΗ! ΒΒ.] ΡΡῚ ΠΞΙ 51 »οιὶ 

ΓΙ 

ΘΙ 

[ 

Θ 

Τάδε καὶ ἡ ἐνάτη περιέχει βίβλος τῆς 
3 “ ε , 
Ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας 

Περὶ τῆς ἐπιπλάστου ἀνέσεως. 
Περὶ τῆς μετέπειτα διαστροφῆς. 
Περὶ τοῦ κατὰ ᾿Αντιόχειαν νεοπαγοῦς ξοάνου. 
Περὶ τῶν καθ᾽ ἡμῶν ψηφισμάτων. 
Περὶ τῶν ἐπιπλάστων ὑπομνημάτων. 
Περὶ τῶν ἐν τῷδε τῷ χρόνῳ μεμαρτυρηκότων. 
Περὶ τῆς καθ᾽ ἡμῶν ἐν στήλαις ἀνατεθείσης 

γραφῆς. 
Περὶ τῶν μετὰ ταῦτα συμβεβηκότων ἐν 
λιμῷ καὶ λοιμῷ καὶ πολέμοις. 
Περὶ τῆς τῶν τυράννων καταστροφῆς τοῦ 
βίου, καὶ οἵαις ἐχρήσαντο πρὸ τῆς τελευτῆς 
φωναῖς. 

Περὶ τῆς τῶν θεοφιλῶν βασιλέων νίκης]. 

1[Α] Περὶ τῆς ὑστάτης ἀπωλείας τῶν τῆς θεο- 
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ΟΟΝΤΕΝΊΤΘ ΟΕ ΒΟΟΚ ΙΧ 

71λὲ Νίμέλ Βοοῖ οΓ ἐλα Ἐοοϊοοὶαδίλοαὶ Ηϊδίονῳ 
οοπέαϊηδ ἐΐε ἐοἰϊονυΐηρ ς 

.« Οἡ [6 ξεϊρηοά τοϊαχδίίοη, 

. Οἡ [Π6 ομδηρα ἔου {πε σγοῦβα ἐμαῦ επϑυθᾶ,. 

. Οἡ [Π6 που-τηδᾶδ 140] αὖ Απίϊοοῃ. 

.« Οἱ {Π68 ρϑυϊθομβ ἀρ αἰπὺ τ18. 

. Οἡ {Ππ ἔογρδά τηϑυμοῖτ8. 

. Οἱ ἔδοβα ψῇῆο γγεῖδ τη γτγεα αὖ {5 ἔΐπηθ. 

. Οκ {Π6 ἀοουχηδηΐ ἀρδίηδῦ 5 5εξ ἊΡ οὐ ἐδ] οἶβ. 

. ΟἹ {Π6 βυρβεασεπὺ δνεπΐβ, ὑπ6 [αγηΐπθ δηᾶ 

Ῥδβυ]θποα δηα τγ815. 

. Οὐ {Π86 οἷοβα οὗ {ῃε ὑγγαπίθ᾽ ᾿ίνεβ, δπᾶ ψῇημδὶ 

ΘΧΡΥΘΒΒΙοΠ5 ὑπαν τηδᾶθ π56 οἵ θεΐογα {πῸ δπά. 

.« Οα [86 νἱοΐογγ οὗ {π6ὸ (ο-θε]ονϑα Ἐχηρεσουϑ. 

. Οπ {ῃε ἔπει] ἀεβιγαοίίοη οὗ ὑῃ6 Ἂποιηΐεβ οὗ 

δοα!η 6885. 
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Ι. Τὰ μὲν δὴ τῆς παλινῳδίας τοῦ προτεθέντος 1 
βασιλικοῦ νεύματος ἥπλωτο τῆς ᾿Ασίας πάντῃ 
καὶ πανταχοῦ κατά τε τὰς ἀμφὶ ταύτην ἐπαρχίας" 
ὧν τοῦτον ἐπιτελεσθέντων τὸν τρόπον Μαξιμῖνος, 
ὁ ἐπ᾽ ἀνατολῆς τύραννος, δυσσεβέστατος εἰ καί 
τις ἄλλος, καὶ τῆς εἰς τὸν τῶν ὅλων θεὸν εὐσεβείας 
πολεμιώτατος γεγονώς, οὐδαμῶς τοῖς γραφεῖσιν 
ἀρεσθείς, ἀντὶ τοῦ προτεθέντος γράμματος λόγῳ 
προστάττει τοῖς ὑπ᾽ αὐτὸν ἄρχουσιν τὸν καθ᾽ 
ἡμῶν ἀνεῖναι πόλεμον. ἐπεὶ γὰρ αὐτῷ μὴ ἐξῆν 
ἄλλως τῇ τῶν κρειττόνων ἀντιλέγειν κρίσει, τὸν 
προεκτεθέντα νόμον ἐν παραβύστῳ θεὶς καὶ ὅπως 
ἐν τοῖς ὑπ᾽ αὐτὸν μέρεσιν μὴ εἰς προῦπτον ἀχθείη, 
φροντίσας, ἀγράφῳ προστάγματι τοῖς ὑπ᾽ αὐτὸν 
ἄρχουσιν τὸν καθ᾽ ἡμῶν διωγμὸν ἀνεῖναι προσ- 
τάττει" οἵ δὲ τὰ τῆς παρακελεύσεως ἀλλήλοις 
διὰ γραφῆς ὑποσημαίνουσιν. ὁ γοῦν παρ᾽ αὐτοῖς 2 
τῷ τῶν ἐξοχωτάτων ἐπάρχων ἀξιώματι τετι- 
μημένος Σαβῖνος πρὸς τοὺς κατ᾽ ἔθνος ἡγουμένους 
τὴν βασιλέως ἐμφαίνει γνώμην διὰ Ῥωμαϊκῆς 
ἐπιστολῆς" , ἧς καὶ αὐτῆς ἡ ἑρμηνεία τοῦτον 

΄, ὔ περιέχει τὸν τρόπον: 
“᾿“Λιπαρωτάτῃ καὶ καθωσιωμένῃ σπουδῇ ἡ 8 

θειότης τῶν δεσποτῶν ἡμῶν θειοτάτων αὖτο- 
κρατόρων πάντων τῶν ἀνθρώπων τὰς διανοίας 
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ΒΟΟΚ ΙΧ 

Ι. ΤῪῊΕ γτεοδηξαϊίοη οὗ ἐῃθ ἱπυρουίαὶ ν}}} βϑὺ ἔουτῃ 
ἅΡονε 3 νγὰβ ῥτοτηθ)σαιθα Ὀγοδάοαβὺ ἐμῃσουρμουὺ Αϑϊὰ 
δηα ἴπ ἐπῃ6 πεῖσῃρουτγίηρ' ργονίποθθ. Αὐγου ἐῃῖ5. δα 
ἐππι8 θθθη ἄοπα, Μαχίτηΐϊη, ὑπ6 ὑγγδηΐ οἵ {π6 Ἐϊδϑὺ, ἃ 
τη ηϑίου οὗ ἱτηρίεὺν 1 ἐνοὺ ἔμουα νγὰ8 ὁπ, ῃοὸ δά 
Ὀδθη ἐπα Ὀἰδἰαγαϑὺ θηθιην οὗ ρἱεῖν ἐοναγὰ ἐῃ6 αοάὰ 
οὗ 1Π6 υπίνευβθ, νγὰϑ ΕΥ̓͂ ΠΟ τηθδῃβ ρ]θδβθα σἱτἢ ψμαὶ 
γγὰ5 συ θη, δπα ἱποιθδα οὗ τηακίηρ Κπόνγῃ ἐπα Ἰεἰτου 
βαὺ ἔουθῃ ἀρονα σᾶνε νευθᾶ] οομητηδηβ ἕο {Π6 τᾺ]6Υ5 
πάθοι ΐτα ἔο γϑὶὰχ ὑπ γᾶν ἀρδϊηϑὺ 5. ΕῸΪ βίηοα ἢ 
τηϊρηὺ ποὺ οὐμευνίβε σδίπβαν ἐπα Ἰυδρεπιοπὺ οὗ ἢΐ5 
ΒΌΡΟΥἸοΥ5, Π6 Ραΐ ἴῃ ἃ ΘσΟΥΠΘΥ {Π6 ἰὰνν 5εὺ ἔουΐῃ ἀρονα : 
δα, ἰακίηρ' ΤηΘαθαγῈ8. Ποὺ ἰδ τηΐρηῦ πανοὺ 566 {πε 
Ἰρηῦ οὗ ἀν ἱπ ἐπε αἰδυγίοῖβ ἀπάθυ ἢΐμη, ὈῪ δῃ οΥὰ] 
αἰγθούίου. ἢ6 οοιτηδπαθα ἐπα συ]οῦθ ὑπάθυ ἢΐτη ἴο 
ΤΟ Ϊαχ {πὸ ρευβθουίοη ἀραϊπϑῦ 5. Απα {παὺ [π|ϊ- 
τηδἰδα ἴο βοῇ οὐπϑὺ ἴῃ νυυὶηρ' ἐπ 6 ἔθυπηβ οὗ {Π6 οὐαϑυ. 
ΒΔΡίητι5, ἔῸΥ ἰπηϑέδησθ, βοσὰ ὑποῪ Πδα Ποπουτϑα ψ ἢ 
{πε γδηὶς οὗ τηοϑὲ Ἔβχοβ]επὶ ργεξεοϊ, τηδᾶθ πον {Π6 
Ἐχηρουου 5 ἀθοϊβϑίοη ἕο ὑπ 6 ργονί ποδὶ ρον ευΠΟΥΒ ἴῃ ἃ 
Ταἴϊπ ερίβυ]θ. Τὴδ ὑγαποαίίοη οὗὨ ἔπΠ6 βᾶτηθ τὰ Π5. 85 
ΌΠΙονν8 : 
ΚὙΥ ἃ τοοθῦ δϑυπθϑῦ δηᾶᾷ ἀεδνοίεα Ζεὰὶ {π6 

ιν ηΥ οὗ οὐὔἱ ταοβὺ ἀϊνίπα τηδβίθυβ, [ῃ6 ἘχΏΡ ΥΟΥΒ, 
δ5 ἔογ ἃ ἰοῃρ' ἐΐτηβ ἀδίδυτηϊπθα ἴο ἰθδα 8]} ΤΉΘΠ 8 

1 ψἱ ], 17. 
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πρὸς τὴν ὁσίαν καὶ ὀρθὴν τοῦ ζῆν ὁδὸν περι- 
αγαγεῖν ἔτι πάλαι ὥρισεν, ὅπως καὶ οἱ ἀλλοτρίᾳ 
“Ῥωμαίων συνηθείᾳ ἀκολουθεῖν δοκοῦντες τὰς 
ὀφειλομένας θρῃσκείας τοῖς ἀθανάτοις θεοῖς ἐπι- 
τελοῖεν- ἀλλ᾽ ἡ τινῶν ἔνστασις καὶ τραχυτάτη 4 
βουλὴ εἰς τοσοῦτον περιέστη ὡς μήτε λογισμῷ 
δικαίῳ τῆς κελεύσεως δύνασθαι ἐκ τῆς ἰδίας 
προθέσεως ἀναχωρεῖν μήτε τὴν ἐπικειμένην τιμω- 
ρίαν αὐτοὺς ἐκφοβεῖν. ἐπειδὴ τοίνυν συνέβαινεν ὅ 
ἐκ τοῦ τοιούτου τρόπου πολλοὺς εἰς κίνδυνον 
ἑαυτοὺς περιβάλλειν, κατὰ τὴν προσοῦσαν εὐγένειαν 
τῆς εὐσεβείας ἡ θειότης τῶν δεσποτῶν ἡμῶν τῶν 
δυνατωτάτων αὐτοκρατόρων ἀλλότριον εἶναι τῆς 
προθέσεως τῆς θειοτάτης τῆς ἰδίας ᾿δοκιμάζουσα 
τὸ ἐκ τῆς τοιαύτης αἰτίας εἰς τοσοῦτον κίνδυνον 
τοὺς ἀνθρώπους περιβάλλειν, ἐκέλευσεν διὰ τῆς 
ἐμῆς καθοσιώσεως τῇ σῇ ἀγχινοίᾳ διαχαράξαι ἵ ἵν᾽ 
εἴ τις τῶν Χριστιανῶν τοῦ ἰδίου ἔθνους τὴν 
θρῃσκείαν μετιὼν εὑρεθείη, τῆς κατ᾽ αὐτοῦ ἐν- 
οχλήσεως καὶ τοῦ κινδύνου αὐτὸν ἀποστήσειας καὶ 
μή τινα ἐκ ταύτης τῆς προφάσεως τιμωρίᾳ 
κολαστέον νομίσειας, ὁπότε τῇ τοῦ τοσούτου 
χρόνου συνελεύσει συνέστη αὐτοὺς μηδενὶ τρόπῳ 
πεπεῖσθαι δεδυνῆσθαι ὅπως ἀπὸ τῶν τοιούτων 
ἐνστάσεων ἀναχωρήσαιεν. γράψαι τοιγαροῦν πρὸς 6 
τοὺς λογιστὰς καὶ τοὺς στρατηγοὺς καὶ ποὺς 
πραυποσίτους τοῦ πάγου ἑκάστης πόλεως ἡ σὴ 
ἐπιστρέφεια ὀφείλει ἵνα γνοῖεν περαιτέρω αὐτοῖς 
τούτου τοῦ γράμματος φροντίδα ποιεῖσθαι μὴ 
προσήκειν. 
Ἐπὶ τούτοις οὗ κατ᾽ ἐπαρχίαν τὴν τῶν Ἱ 

γραφέντων αὐτοῖς ἐπαληθεύειν προαίρεσιν νενο- 
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ἐπουρηὲβ ἰηΐο ἐπα ΒοΙγν δηά τἱρῃῦ ρδίῃ οἵ 11ξε, 5ο ἐμαὶ 
ἔποβα αἰθο ψῆο ββοιηθᾶ ἴο [Ὁ] ον οὐβίοτηβ ἐογεῖριι ἴο 
με Βογηδηβ 5ῃου]ᾶ ροϑυΐοστα ἐπα δοὶβ οὗ ψουβῃΐρ ἀπε 
ἴο ἐπ ἱτπηγτηοσίαὶ σροάβ. Βαΐ {π6 ορβεϊπδου ἂπά τηοβὺ 
πη 6] ηρ' ἀδἰουτηϊηδὐϊοη οὗ βοπλθ νγὰβ ουυϊ θα ἴο β9 ἢ 
ἃ Ἰεηρίῃ, ἐπαὺ ποῖῦμοὺ σου ἐμεΥ ΡῈ ἑυτπεα θδοκ 
ἔγοτη ἐμοῖσ ονστὶ ρατροβα ΒΥ 7υ5ὺ γϑαβοηΐηρ δι θοαϊ θα 
ἴῃ ἐπα ογάθυ, ποὺ 414 ἔμεν ἔβαν [8 ρυῃίβῃηπηθηὺῦ ὑπαὶ 
ἐμγθαίεπθα. ϑίπος ἐμογθίογαε 10 μδβ οοτὴς δουὺ ἐμαὶ 
ἸΔΗΥ͂ ὈΥ 500} οοπάιποῦ Ὁπάδηρου ὑπμαυηβθῖνθβ, ἴῃ 
δοοογάδποα υνῖδἢ ἐῃ6 ΠΟΡ]6 ρἱεὺν ὑπαὶ 15 ὑμεῖτβ, {Π6 
Τιντηἰτγ οὗἩ οὔν τηδβϑίθυβ, ὑΠ6 τηοϑὺ ταὶ νυ ἘχαροΥΟΥΒ, 
ἀδομιίηρ' ἰδ ἐογεῖρη ἴο ἐμοὶν ἀϊνίπθ ρύυσροβα ἐμαὺ ἔου 
ΒΌΘΝ ἃ γεᾶβοῃ ἔῃ  5ῃου]ᾶ 50 ρυδδε! Ἔπάδηρευ ὑπ 688 
Τη6ῃ, συνε δοιητηδηθτηθηῦ ἐμγοαΡῊ τὴν Π)ενοίθπθβ5 
ἴο ψυγτῖξα ἕο ἐῃγ [πε] ἔσοπος, ἐπαὺ 1 Δ οὗ {πΠ6 ΟΠ τί8- 
ἐἶδηθ 6 ἔουπα ἐ]Π]ονίηρ ἐπε τε] σίοι οἵ Πϊ5. παίίοῃ, 
ἔθου 5ῃουϊάεϑὲ βεὺ Πΐτα ἔγθα ἔγοτα τιο]οβϑίαϊτίοη αἰγεοῖθα 
ἀραϊηδὲ Ἠΐτη δπᾶ ἔγοτη ἀδηρθῦ, ποὺ Βῃου]άἀεϑὺ ὑμοὰ 
ἄδεια Δ Ομ Ραηΐβῃ]6 οα ἐῃηΐ5 ομαγρα, βῖπ66 50 Ἰοηρ' 
ἃ, Ῥᾶββϑᾶρα οὗ ἔϊηθ μὰ ρυονεᾶ ἐπαὺ ὑπθῪ σδῃ ἴῃ ΠῸ 
γῖβα θ6 ρευϑυδᾶβα ἕο δραπάομ βθοῃ οὐβίϊπαϊε οοη- 
ποῖ, Ι,εὐ ἰ θῈ ἐῃγ ϑοϊ!οϊτυ46᾽5 ἀαΐγ, ὑπογαΐοσυθ, ἴο 
ντῖΐα ἴο ἐῃθ οὐυταΐοτβ δπᾶ {π6 ἀσυτηνίτβ δπα {πα 
τηαρὶϑἰγαῖαθβ οὗ ῃ6 ἀϊδίυϊοῦ οὐὗἩ δνευυ οἷΐγ, ὑπαὺ ὕΠ6Ὺ 
ΤΩΔΥ Κπον ἐμαὶ ἰὺ 15 ποὺ Ῥεββογηΐηρ ἔον ἔμθτα ἴο ἴακα 
ΔΏΥ ἔατέμου ποίϊοε οὗ ἐπαὺ Ἰεὐίεν. ἡ 

ὙΥΒεοσθαροι ἐπα τυ]οῖβ οὗ ἐπε ῥγονίποθβ, Βανίπρ' 
οοποϊαα δα ἐπα ἐπε ρυτροτὺ οἵ ψῃδὺ δα θθθη συϊείθα 

1 Τῇ [π6 Οτεϑοὶς μού 5 ἃ οογτεοὶ ἐγαπϑιαἰίοη οὗἉ {πὸ 1 αἰϊη 
οΥὐἱρῖπαὶ, ἔμ6 νγογᾶϑβ “"ἐμαΐ Ἰεὐζου ᾿᾿ πηιιϑὺ γϑίδυ ἴο ΒΟ0ΠΠ6 ὈΓΘΥΪΟΙΙΒ 
ἀοσατηοπὲ ογαογίηρ' ἴῃς Ρεγβθοιίϊοη οἵ ΟΠ τ βἐϊδηβ. 
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μικότες, λογισταῖς καὶ στρατηγοῖς καὶ τοῖς κατ᾽ 
ἀγροὺς ἐπιτεταγμένοις τὴν βασιλικὴν διὰ ,7γραμ- 
μάτων ἐμφανῆ καθιστῶσι γνώμην" οὐ μόνον 
αὐτοῖς διὰ γραφῆς ταῦτα προυχώρει, καὶ ἔργοις 
δὲ πολὺ πρότερον, ὡς ἂν νεῦμα βασιλικὸν εἰς 
πέρας ἄγοντες, ὅσους εἶχον δεσμωτηρίοις καθειργ- 
μένους διὰ τὴν εἰς τὸ θεῖον ὁμολογίαν, εἰς φανερὸν 
προάγοντες ἠλευθέρουν, ἀνιέντες τούτων δὴ αὐτῶν 
τοὺς ἐν “μετάλλοις ἐπὶ τιμωρίᾳ δεδομένους" τοῦτο 
γὰρ ἐπ᾽ ἀληθείας βασιλεῖ δοκεῖν ὑπειλήφασιν 
ἠπατημένοι. καὶ ,δὴ τούτων οὕτως ἐπιτελεσθέν- 8 

ΦΟον. 4.ὁ των, ἀθρόως οἷόν τι φῶς ἐκ ζοφερᾶς νυκτὸς 
ἐκλάμψαν, κατὰ πᾶσαν πόλιν συγκροτουμένας 
παρῆν ὁρᾶν ἐκκλησίας συνόδους τε παμπληθεῖς καὶ 
τὰς ἐπὶ τούτων ἐξ ἔθους ἐπιτελουμένας ἀγωγάς" 
καταπέπληκτο δ᾽ οὐ σμικρῶς ἐπὶ τούτοις πᾶς 
τις τῶν ἀπίστων ἐθνῶν, τῆς τοσαύτης μεταβολῆς 
τὸ παράδοξον ἀποθαυμάζων μέγαν τε καὶ μόνον 
ἀληθῆ τὸν Χριστιανῶν θεὸν ἐπιβοώμενος. τῶν 9 
δ᾽ ἡμετέρων οἵ μὲν τὸν τῶν διωγμῶν ἀγῶνα πιστῶς 
καὶ ἀνδρικῶς διηθληκότες τὴν πρὸς ἅπαντας αὖθις 
ἀπελάμβανον παρρησίαν, ὅσοι δὲ τὰ τῆς πίστεως 
νενοσηκότες τὰς ψυχὰς ἐτύγχανον κεχειμασμένοι, 
ἀσμένως περὶ τὴν σφῶν θεραπείαν ἔσπευ ον, 
ἀντιβολοῦντες. καὶ σωτηρίας δεξιὰν τοὺς ἐρρωμένους 
αἰτούμενοι τόν τε θεὸν ἵλεων αὐτοῖς γενέσθαι 
καθικετεύοντες" εἶτα δὲ καὶ οἱ γενναῖοι τῆς θεο- 10 
σεβείας ἀθληταὶ τῆς εἰς τὰ μέταλλα κακοπαθείας 
ἐλευθερούμενοι ἐπὶ τὰς αὐτῶν ἐστέλλοντο, γαῦροι 
καὶ φαιδροὶ διὰ πάσης ἰόντες πόλεως εὐφροσύνης 
τε ἀλέκτου καὶ ἣν οὐδὲ λόγῳ δυνατὸν ἑρμηνεῦσαι 
παρρησίας ἔμπλεοι. στίφη δ᾽ οὖν πολυάνθρωπα 11 
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ἴο ἐμθτα γγὰβ ἃ βρϑηυίΐπα Ἔχργοββίοῃ, ταϑάθ Κπονῃ ΒΥ 
ΙΏΘδη5 οΟὗὁὨ Ἰοίξουβ ὑΠ6 ᾿τηρουΐαὶ στϑβοῖνα ἴο ουγαίουβ, 
ἀυυχτηνῖτβ δηα ταγα] τηδρβιγαῖθβ. Απᾶ ποὺ οἠἱγ ἀϊάᾷ 
ἔθαυ ἔασέμον ἐμεβα τηθαβαγοβ ὈῪ σεῖο, Ὀαξ 8150 
ΤΌΘ ΤΠΟΙῈ 50 ΒΥ δοίϊοη. ὙΠ ἃ νίθνν ἴο οαυυυϊηρ' 
ουαὖ {ῃ ἱπηρουῖαὶ νν1}], ἃ5 ΤΥ 85 πον Κερὺ 5βῃῃπὺ ὑρ 
ἴῃ ὈΥβοηβ ἴον ὑπεῖνῦ οοηβεβϑίοη οὗ {π6 1) οἰτγ {ΠΥ 
Ὀτουρηϊ ἱπΐο ἐπε Ἰίρῃὲ οἵ ἄδν δπᾶ βοὺ ἔθ, γϑ]βαβίην 
ΒΌΟΙ οὗ ἔῃ6886 βϑιὴθ Ῥθύβοῃβ 8ἃ5. ὙΕ͵Ὲ ΘΟΠβίρηθα ἴὸ 
1Ππ τηΐπ65 ἔῸΥ ρυηἰβητηθηῦ. ἘῸΙ ἐπῖ5, ἴῃ ἐσαῖῃ, ἐπα ν 
ΤΑἰβυα ΘΗ σοποοίνοα ἰο ΡῈ {πε Ἐχηρευουβ νυ Ί5}. 
Απαᾶ ψῆθη ἐπθβα ἐπῖπρθ μδά ἐπυ5 θθδθη οαυτὶεα ἱπίο 
εἴεβοῦ, 85 ἐπῃουρῃ βοῖηβ ᾿ἰρῃὺ βῃϊπηθα ἔουίῃ 4]1 αὖ ὁποα 
ουΐδ οὗ ἃ οἹοοιηυ πίρῃϊ, οὔθ τηϊρῃῦῤ 866. οῃυτοθοβ 
ἐῃγοηρ α ἴῃ ΘΥΘΙῪ οἷτγ, 8ΠπΠ4 ογονγα θα Δ5βευ  Ὀ]165, ἃπα 
ἐμ τΐθβ ρϑυξουτηθα ὑπογθδὺ ἴῃ ὑπ σαβϑου ΔΙῪ τυδΠ ΠΟΥ. 
ΑΠπα Ἔν εῪ 5ἰηρ]α ομα οὗ ἐπε προ] ονίηρ' μθαύμ θη νγᾶβ 
ἴῃ ΠΟ 51η8}} ἀδρυβθ διηδζεα αὖ ὑπεβθα Παρρεηΐηρ, 
ΤηΔΥν 6]]Π]Ἰηρ αὖ ἐπα τηΐγϑοὶα οὗ 80 ργβαῦ ἃ οἤδηρθ, ἃπὰ 
δχτο]τηρ' της ΟΠ τ ϑυϊδηθ᾽ ΟΟοα 85 δίομε συθαὺ δηα ἔτι. 
Οὗ οὖν οὐ ρβθορίθ, ἔμοβα ψῇο μα αι] γ πὰ 
Ὀγάν ον οοπέοπαςδα ἐμπγτουρπουῦ {π6 οοπῆϊοὶ οὗ ρευβε- 
Οὐ 0 η5. ΟΠΟ6 τηο 6 γοϑυτηθα ἐπαῖν οομβάδην Ὀϑδυΐηρ' 
ἴῃ ἐπα εἰρῃὺ οὗἉ 41}; θαΐ ἔμοβα ψμοβα ἔα μα θθθη 
αἰβεαβεα δηᾶ βοι]5 βῥουστη-ἰοϑὺ βαρευυ βίγονα ἔου ὑπεὶν 
οὐ ΠΕ δ] ηρ', θεβθθοῃίηρ' δπα Ῥερρίηρ' ἐπ6 βίγοηρ ῸΥ 
{πε τὶρῃξ Παπά οὗ βαΐεϊγ, δπὰ βυρρ!οαϊίπρ αοα το Ὀ6 
τη Υ Ἢ] ἰο ἐμθη. Απα ὑμθηῃ αἶδο ἐπε ποῦ ]6 οἤᾶτα- 
Ρΐοπβ οὗ ροα]ίηθββ, ἔγεθα ἔτοσα ἐπεῖν ον] ΡΠ ρηῦ ἴῃ ἐῃ6 
Τηΐπ 65, γαξασηθα ἴο ὑμπεὶγ οὐ Ποτηθβ. Ῥυουαὶν ἀπά 
Ἰογουβὶγ ὑπ σεπὺ ἐβγουρη δνουν οἰἐγ, [Ὁ}} οὗ ἀπ- 
ΒΡΘΆΚΑΡΙ6 ταϊτίῃ ἀπ ἃ Ῥο]άπ655 ὑπαῦ οσδηποῦ ανθη Ρ6 
ΘΧΡΙ βθθα ἴῃ ψοτᾶβ. ΥὟεα, ὑπτομπρίπρ' οὐονγβ οἵ τηθπ 
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κατὰ μέσας λεωφόρους καὶ ἀγορὰς φδαῖς καὶ 
ψαλμοῖς τὸν θεὸν ἀνυμνοῦντα τὰ τῆς πορείας 
ἤνυεν, καὶ τοὺς μετὰ τιμωρίας ἀπηνεστάτης 
μικρῷ πρόσθεν δεσμίους τῶν πατρίδων ἀπεληλα- 
μένους εἶδες ἂν ἱλαροῖς καὶ γεγηθόσι προσώποις 
τὰς αὐτῶν ἑστίας ἀπολαμβάνοντας, ὡς καὶ τοὺς 
πρότερον καθ᾽ ἡμῶν φονῶντας τὸ θαῦμα παρὰ 
πᾶσαν ὁρῶντας ἐλπίδα, συγχαίρειν τοῖς γεγενη- 
μένοις. 

11. Ταῦτα δ᾽ οὐκέθ᾽ οἷός τε φέρειν ὁ τύραννος 1 
μισόκαλος καὶ πάντων ἀγαθῶν ἐπίβουλος ὑπάρχων, 
ὃν ἔφαμεν τῶν ἐπ᾽ ἀνατολῆς ἄρχειν μερῶν, οὐδ᾽ 
ὅλους ἐπὶ μῆνας ἕξ τοῦτον ἐπιτελεῖσθαι τὸν τρόπον 
ἠνέσχετο. ὅσα δ᾽ οὖν πρὸς ἀνατροπὴν τῆς εἰρήνης 

᾽ὔ “ ν ΝΜ ς “-“ “-“ ᾽ - μηχανώμενος πρῶτον μὲν εἴργειν ἡμᾶς τῆς ἐν τοῖς 
κοιμητηρίοις συνόδου διὰ προφάσεως πειρᾶται, 
εἶτα διά τινων πονηρῶν ἀνδρῶν αὐτὸς ἑαυτῷ καθ᾽ 
ἡμῶν πρεσβεύεται, τοὺς ᾿Αντιοχέων πολίτας παρ- 
ορμήσας ἐπὶ τὸ μηδαμῶς τινα Χριστιανῶν τὴν 
αὐτῶν οἰκεῖν ἐπιτρέπεσθαι πατρίδα ὡς ἐν μεγίστῃ 
δωρεᾷ παρ᾽ αὐτοῦ τυχεῖν ἀξιῶσαι, καὶ ἑτέρους δὲ 
ταὐτὸν ὑποβαλεῖν διαπράξασθαι: ὧν πάντων ἀρχη- 
γὸς ἐπ᾽ αὐτῆς ᾿Αντιοχείας ἐπιφύεται Θεότεκνος, 
δεινὸς καὶ γόης καὶ πονηρὸς ἀνὴρ καὶ τῆς προσ- 
ωὠνυμίας ἀλλότριος" ἐδόκει δὲ λογιστεύειν τὰ κατὰ 
τὴν πόλιν. 

ΠΙ|. Πλεῖστα δ᾽ οὖν οὗτος καθ᾽ ἡμῶν στρα-1 
τευσάμενος καὶ πάντα τρόπον τοὺς ἡμετέρους 
ὥσπερ τινὰς φῶρας ἀνοσίους ἐκ μυχῶν θηρεῦσαι 
διὰ σπουδῆς πεποιημένος πάντα τε ἐπὶ διαβολῇ 
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νοῦ ὁ. ἐπα 1" ἸΟΌΤΠΘΥ, ρτγαϊβίηρ Οοα ἴῃ ἐπα τηϊάϑὲ οὗ 
ἐπογουρηανεβ ἃπα τηϑυϊοῦ- Ῥ]αοοθ ἢ βοηρθ ἀπά 
ῬϑδΙτη5 ; ἀπά γοῦ ταϊρηΐ 566 ἐποβα ψγηο0 5ῃουον Βαΐογα 
Βδα Ῥθθπ ρυΐβοπουβ ἀπαογροίηρ ἐπ6 Πδυϑῃθβὲ ραη5}- 
τηθηΐ πᾶ ἀγίνοη τόσα ἐμεῖς παϊϊνε ἰαπᾶθ, πον τα- 
σαϊηΐπρ τ ἱ ἢ σαν δα Ἰογία! οοππΐεπαποαβ ἐμοῖσ οὐ 
Βδαυΐῆβ 850 ἐμπαὺ δνεὲπ ἔποβα ΠΟ ζοΥΤ ΘΙ ψγΕ Ὲ 
ἐπ γϑεϊηρ ἔῸΓ οὐχ ὈΪοοά, βεείηρ π6 νομάτους ἐπίπρ' 
ΘΟΠ ΓΔΥΎ ἴο 8}} εχρβοϊδξίομ, γϑ]οϊοθα ἢ τ δὖ ψμδὺ 
Πα Βαρρεπαά. 

11. ΤῊϊ5 {π6 ὑγταπὺ σου] πὸ Ἰοηρον ἐπάστθ, Πμαΐαευ 
ἃ5 ἢ6 ψγἃϑ οἵ ὑπαὺ νῃὶο .15 σοοά, δπα ῥοίζου ἀραϊηβὺ 
ΘΥΘΙῪ νἱγίαουβ τη (Π6 γγᾶβ ὑπΠ6 στι]δὺ, ἃ5 ψγὰ 5816,ἷ 
οὗ 1π6 βαβϑίθσῃ ρᾶγίβ8) ; ποὺ ἀἰὰ μα βυθεν τηδῦθουβ ὑΠπ5 
ἴο Ὀ6 οδυυϊθα οἡ ἔῸΥ οἷχ δητῖσα τηοηΐη5. ΝΤ͵ΏΘΙΟΊΙ5, 
ὑμεγεῖουθ, οσα ἶβ ἀδνίοθθ ἴο ονεγθασι Π6 ρ6δοε: 
αὖ βυϑὺ ἢ6 αὐξειηρίβα οὴ βοῖὴβ ργεΐεχὺ ἴο βῃῃιῦ τι ουὖ 

᾿ ἔγοια Δββθιη ] ηρ" ἴῃ {Π6 σαπχθίθσίθβ," ἔμ 6 ἐμγοαρἢ ὑπ 6 
τηραϊυτη οὗ οογίαΐῃ δνἢ] ταθη μα βϑηὺ δα αββίθβ ἴο 
Βἰγηβ6 1} ἀραϊηθῦ 8, Βανίηρ ὑγτρεᾶ ἐπε οἰτίσεπβ. οὗ 
Απίϊοοῃ ἕο δϑὶς ὑπαὺ ὑπαυ ταϊρηῦ οὐ δίϊη ἔγοτα Ἠΐτη, ἃ5 
ἃ ΨΕΙΎ στεαὺ θοομ, ἐπαῦ πα 5Βῃου]ᾶ ἴῃ πὸ ψῖβε ρευτηῖδ 
ΔΏΥ οὗ {ῃς6 ΟἨἩγ ϑυϊδηϑ ἴο ἱπῃαθὶς ἐπαῖν Ἰαπά, πα ἴο 
οοηὐγίνα ἐμπαῦ οὔ Υ5 Βῃου]α τα αῖκα [Π6 βϑιὴδ βιρραβύίοη. 
ΤῊΝ οτὶρίπαΐου οὗ 811 ἐπι βρυδηρ' ἃρ δὖ Απίίϊοος 1561} 
ἴῃ πα ρϑύβοῃ οἵ Τῃδοίΐθοηιβ, ἃ οἷενεῦ ομδθαὺ δηα δῇ 
ΟὟ τηδη, δπᾶ αυΐϊΐα ἀπ]ῖκα ἢἰθ πϑιηθ. Ηδβ νγᾶβ 
δοοοπηΐαα ἴο ΠοΙ]α {πα ροϑβῦ οὗ ουγαῦῖου 4 ἴῃ {Π6 οἰἶὐγ. 

11. Τιῖβ τάδη, ὑπ θη, Τα ηΥ ἐΐγαθβ ἴοοῖς ἔπ6 ἢ6]4 
ἀραϊηθὺ τ; 8δη4, Πανίπρ θ6θη αὐ ρϑΐπβ ὈΥ͂ δνθΙῪ 
ταθμοά ἴο μυηὺ οὐγ Ῥβορὶβ ουὐ οὗ Πίαϊπρ-Ὀ͵αοθ5. ἃ5 
1 τπεν γοῦα ὑηῃοὶν ἐῃίανεβ, μανῖηρ᾽ ΘιρΡ] οΥ αὶ Ἔν ΕΥΥ͂ 

οὐϑ, ἐπ Ἢ 5 ΟἿ νἱϊ. 11. 10, ποῖδ. 
8. ΤΠρδοΐθοπιβ τηθᾶπ8 ΟΠ] οὗ Θοά. 

4 ΤΗς Ὁ Πϊο ἤπαπος οἢσοι οὗ ἃ τπηππίο ρα ἐν. 
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καὶ κατηγορίᾳ τῇ καθ᾽ ἡμῶν μεμηχανημένος, καὶ 
θανάτου δὲ αἴτιος μυρίοις ὅσοις γεγονώς, τελευτῶν 
εἴδωλόν τι Διὸς Φιλίου μαγγανείαις τισὶν καὶ 
γοητείαις ἱδρύεται, τελετάς τε ἀνάγνους αὐτῷ 

, καὶ μυήσεις ἀκαλλιερήτους ἐξαγίστους τε καθαρ- 
μοὺς ἐπινοήσας, μέχρι καὶ βασιλέως τὴν τερα- 
τείαν δι’ ὧν ἐδόκει χρησμῶν ἐπεδείκνυτο. καὶ 
δὴ καὶ οὗτος κολακείᾳ τῇ καθ᾽ ἡδονὴν τοῦ κρα- 

“- “- ’ τοῦντος ἐπεγείρει κατὰ Χριστιανῶν τὸν δαίμονα 
καὶ τὸν θεὸν δὴ κελεῦσαί φησιν ὑπερορίους τῆς 
πόλεως καὶ τῶν ἀμφὶ τὴν πόλιν ἀγρῶν ὡς ἂν 
ἐχθροὺς αὐτῷ Χριστιανοὺς ἀπελάσαι. 
ΙΝ. Τούτῳ δὲ πρώτῳ κατὰ γνώμην πράξαντι 1 

πάντες οἱ λοιποὶ τῶν ἐν τέλει τὰς ὑπὸ τὴν αὐτὴν 
ἀρχὴν πόλεις οἰκοῦντες τὴν ὁμοίαν ὁρμῶνται 
ψῆφον ποιήσασθαι, προσφιλὲς εἶναι τοῦτο βασιλεῖ 
τῶν κατ᾽ ἐπαρχίαν ἡγεμόνων ΄σσυνεωρακότων καὶ 
τοῦτ᾽ αὐτὸ διαπράξασθαι τοῖς ὑπηκόοις ὕὑπο- 

φ Φ Ἁ ᾿ )» κ“«᾿ - , βεβληκότων: ὧν δὴ καὶ αὐτῶν τοῖς ψηφίσμασιν 2 
δι᾿ “ἀντιγραφῆς ἀσμενέστατα ἐπινεύσαντος τοῦ 
τυράννου, αὖθις ἐξ ὑπαρχῆς ὁ καθ᾽ ἡμῶν ἀν- 
εφλέγετο διωγμός. 

τ ἢ -“ “-“ , ’ὔ “-“ , }] , μὰς ἢ ερεῖς δῆτα κατὰ πόλιν τῶν ξοάνων καὶ ἐπὶ 
’ 3 “-“ }] 1] “. , « 7 τούτοις ἀρχιερεῖς πρὸς αὐτοῦ Μαξιμίνου οἱ μάλιστα 

ταῖς πολιτείαις διαπρέψαντες καὶ διὰ πασῶν 
» ΄ ,ὔ } ,ὔ ἔνδοξοι γενόμενοι καθίσταντο, οἷς καὶ πολλή τις 
εἰσήγετο σπουδὴ περὶ τὴν τῶν θεραπευομένων 
πρὸς αὐτῶν θρῃσκείαν. ἡ γοῦν ἔκτοπος τοῦ 8 
κρατοῦντος δεισιδαιμονία, συνελόντι φάναι, πάντας 
τοὺς ὑπ᾽ αὐτὸν ἄρχοντάς τε καὶ ἀρχομένους εἰς 
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αἀδνίοθ ἴο βἰδπᾶθυ ἃπαᾶ δοοῦβα τι8, μανίηρ θ6θῃ ἐπα 
οᾶσ56 Ἔνθ οὗ ἀδαίῃ ἴο οουηΐ]θθ5 πυσή θοῦ, 6 οπαεά 
ὈΥ εγεοίπρ' ἃ βίαϊιθ οἵ Ζευβ ἐῆες Βοβίθπάθυ υἱτἢ 
οογῥαϊῃ Προ] ουῖα5 ἃ πα βουοουῖθβ, Δηα Πανίηρ ἀονίβεά 
ὉΠΉ Δ]]Ονγεα τἱξθβ ἔου 10 δπα 1Π-ουηθπδα ἰηϊἰδἰϊομβ πᾶ 
ΔΡογαΪ Π84 016 ρυτγβοδίϊοηβ,: μῈ Ἔχ θα 5 ψοπάου- 
νου Κίπρ ὈΥ νγηδὺ οΥδο]685 ἢθ ρ]βαβθά, ὄδνβὴ ἴῃ {π6 
ΧΏΡΟΥΣ 85 ΡΥΘβθοθ. Απᾶ τιούθουοὺ ὑῃΐβ 6 ]]ονν, ἴῃ 
οτάσδυ ἴο ἤδίίευ ἀπα ρ]6αβε ΐτη γγῆο νγὰϑ γυ]ΐηρ', βστα 
ἋΡ {πε ἀδιηοη ἃραϊπθὺ ἐμ ΟΠ γί ϑεϊδηβ, ἃπα βαία ὑπαὺ 
{πε ροά, ξογβοοίῃ, δὰ σίνεη ογάευβ ὑπαὶ πε (ἢ τ βυϊδηβ 
Βπου]α 6 ἀγίνθη αυγαὺ θεγοπα ἐπ Ὀογάοιβ οὗ {πε οἱ 
δηα οουπίτν τουπα δθοιυῦ, βίποα {Πα Ὺ ψεσα ἢΪ5 ΘΠ τα 68. 

ΙΝ. ΤΗΐβ ταϑὴ νγὰβ ὑῃ6 ἢγϑὺ ἴο δοὺ ἐῃπ5 οὗ βεὺ ρυγ- 
ΡοΒ6, δ πᾷ 4}1 ἐπε οὐμοῖ οἵποῖδὶβ ψγῆο Ἰ᾿ϊνεα ἴῃ {Π6 οἰ 68 
ὉΠΟΥ͂ ὑπ 6 βδῖὴθ γ]6 μαϑίθηθα ἴο τ8 κα ἃ {Κα ἀδθοίϊβίοη, 
{ῃι6 ῥγονίποίαὶ ρονθυποῦβ Πανίηρ᾽ 566 Π δὖ ἃ ρίδαποα ὑπαὶ 
ἰδ γνγὰβ ρ]βαβίπρ' ἴο {π6 Ετηρϑτου, ἀπά Πανὶπρ' βυρρεβίβα 
ἴο ἐπεὶν βιθ)θοὶβ ἕο ἀο ἐῃ8 νειῪ βᾶιια ὑπίηρ. Απὰ 
θη ἐπε ὑγγδηΐ Πδα οίνθη ἃ τηοβϑὺ ψΠ]Ππρ δβϑθηΐ 
ἕο ἐμαῖς ρεϊϊοηβ 5 ΌΥ ἃ γεβουρὶ, οὔοθ τποσα {ῃ6 
Ρευβθουξίοι ἀραϊπδῦ τι8 νγὰβ γαῖ πα ]6α. 

Μαχίγαΐῃ Πϊμηβ61} δρροϊηβα 85 ρυϊθϑὺβ οὐ {Π6 ᾿τβδρ88 
ἴῃ 686 ἢ οἱτΥ δηά, το υθουοὺ, 85 ΠΙρῊ ρῥυίθϑβ, ἔΠοβα ΠΟ 
ψΕΙῈ Ἔβρθοΐα!]ν ἀἰδυϊηρυθηθα ἰπ {πΠ6 ῬαὈ]ο βουνίοθϑ 
δα μὰ τηδᾶβ ἐμοὶν ταδὺκ ἴῃ ὑπ 6 δηὐγα οουγβα ὑπογθοῦ. 
ΤΉΘθ6. ρϑύβοῃβ Ῥγουρῃῦ ργεαὺ 268] ἴο Ῥθ6δι οἢ ἐπ 
γγΟΥΒ ΠΡ οὗἩ {π6 ροᾶβ βου ὑπο Ὺ βευνεᾶ. (δυίδίηϊυ, 
ἐπα οὐὐ]δηίϑἢ βαρογϑυϊεϊοη οὗ {Π6 τυ] νγὰβ ἱπαποίηρ, 
ἴῃ ἃ νγοτά, 81} απᾶάον Βΐτα, θοΐἢ ρον θυ ΠοΥΒ5 ἃπα σονουηθα, 

1. ἘΠΒΘ ἰα5. ΠΟΤῈ ὈΟΥΤΟΥΒ ΒΟΠῚ6 Ῥῆγδϑθβ ἔγτοτη Ὀΐοη. ΑἸοχ, 
(σι. 10. 4 ἀθονε). 

3 γε Πᾶνε ἔπ ἰταπδίαἰθα ψηφίσματα (“ὁ ἀφοίδί0Π8 ᾽᾽) ΠΕΙΕ 
ΔΠα ὙΠΘΓΟνΟΣ ἰξ οσοαγβ ἰῃ ἰπἷθδ ὈΟΟΚ, ἱπαϑήθιοῃ 88 ἔμθδ8 
“ ἀβοἰβίοῃϑβ ᾿᾿ ψγοῦα “" ρϑυϊ θη ᾽᾿ ἀραϊπϑὺ ΟΠγ βἐϊδη8. 
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τὴν αὐτοῦ , χάριν πάντα πράττειν καθ᾽ ἡμῶν 
ἐνῆγεν, ταύτην αὐτῷ χάριν μεγίστην ἀνθ᾽ ὧν 
ἐνόμιζον πρὸς αὐτοῦ ̓ τεύξεσθαι εὐεργεσιῶν, ἀντι- 
δωρουμένων, τὸ καθ᾽ ἡμῶν φονᾶν καί τινας εἰς 
ἡμᾶς καινοτέρας κακοηθείας ἐνδείκνυσθαι. 

Υ, Πλασάμενοι δῆτα Πιλάτου καὶ τοῦ σωτῆρος 1 
ἡμῶν ὑπομνήματα πάσης ἔμπλεα κατὰ τοῦ 
Χριστοῦ βλασφημίας, γνώμῃ τοῦ “μείζονος ἐπὶ 
πᾶσαν διαπέμπονται τὴν ὑπ᾽ αὐτὸν ἀρχὴν διὰ 
προγραμμάτων παρακελευόμενοι κατὰ πάντα τόπον, 
ἀγρούς τε καὶ πόλεις, ἐ ἐν ἐκφανεῖ ταῦτα τοῖς πᾶσιν 
ἐκθεῖναι τοῖς τε παισὶ τοὺς γραμματοδιδασκάλους 
ἀντὶ μαθημάτων ταῦτα μελετᾶν καὶ διὰ μνήμης 
κατέχειν παραδιδόναι. 
Ὧν τοῦτον ἐπιτελουμένων τὸν τρόπον, ἕτερος 2 

στρατοπεδάρχης, ὃ ὃν δοῦκα Ῥωμαῖοι προσαγορεύου- 
σιν, ἀνὰ τὴν Δαμασκὸν τῆς Φοινίκης ἐπίρρητά τινα 
γυναικάρια ἐξ ἀγορᾶς ἀνάρπαστα ποιήσας, βασά- 
νους αὐταῖς ἐπιθήσειν ἠπείλει, λέγειν ἐγγράφως 
ἐπαναγκάζων, ὡς δὴ εἴησάν ποτε Χριστιαναὶ 
συνειδεῖέν τε αὐτοῖς ἀθεμιτουργίας ἐν αὐτοῖς τε 
τοῖς κυριακοῖς πράττειν αὐτοὺς τὰ ἀκόλαστα καὶ 
ὅσα ἄλλα λέγειν αὐτὰς ἐπὶ διαβολῇ τοῦ δόγματος 
ἤθελεν: ὧν καὶ οὗτος ἐν ὑπομνήμασιν τὰς φωνὰς 
ἐντεθείσας βασιλεῖ κοινοῦται, καὶ δὴ προσ- 
τάξαντος εἰς πάντα τόπον καὶ πόλιν καὶ ταῦτα 
δημοσιοῦται τὰ γράμματα. ΥἹ. ἀλλ᾽ ὃ μὲν οὐκ 
εἰς μακρὸν αὐτόχειρ ἑαυτοῦ γεγονὼς ὁ στρατάρχης 
δίκην τίννυσιν τῆς κακοτροπίας. 
Ἡμῶν δ᾽ αὖ φυγαὶ πάλιν ἀνεκινοῦντο καὶ 

διωγμοὶ χαλεποὶ τῶν τε κατὰ πάσας ἐπαρχίας 

πππὶ 

1 ἐνο. ἴῃ σομητηαπαοδι οὗ ἔπ6 ἔγοπ ἰθῚ ἐγτο 5. 
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᾿ἴο ἀο δνευυυΐηρ ἀραϊπϑὲ τ8 ἰπ ογᾶθυ ἴο βϑοῦσα Ηΐβ 
ἕανουτν ; ἴῃ γαΐυτη ἔου ἐπα θεπθῆϊβ ψῃΐοἢ ὑπ γ ἐπουρπῖ 
ἴο βθουτα ἔγοτη Πΐτη, ὑποῪ Ῥοβδίονγεα ἀρορ Πΐπι ἐπ ΐ8 
δυθαϊεϑὺ οὗ θοομβ, πϑυηθὶν, ἴο ἐπὶγθὺ ἔου οὐσ Ὀ]οοά 
Δα ἴο αἴβρίαυ βοῖὶθ τποῦ6 ΠΟΥΘΪ ἰοκθηβ οὗ τηδ]οα 
ον, τ5. 

Υ. Ἡανίπρ ἔογτρεά, ἰο 6 βυτε, Μειηοῖνβ οἵ Ρι]αΐα 
Δα οὐ ϑανίουγ, {1}1] οὗ δνεὺῦυ Κίπα οὗ Ὀ]δθρηθταν 

δραϊηδῦ ΟΠ γῖβὺ, ταῦ ὑΠπ6 ἀρρτοναὶ οὗ ἐμοῖν ομΐθῦ ὑπο ν 
᾿βοπξ μοι τουπᾶ ἴο ἜνεΙῪ ρᾶγὺ οὗ Πΐ5. ἀομπηϊπΐοηβ, υἱτῃ 
Θαϊοῖβ ὑπαῦ ὑπεῪ βῃου]ὰ θὲ δχῃϊθίϊεα ρθη ἴου 
ΘΥΘΙΎΟΠΘ ἴο 566 ἴῃ ΕΥΕΥῪ ΡὈΪδοθ, θοΐἢ ἴονγῃ ἃ Πα δου ηΐτυ; 
ἃπα ὑπαὺ ὑΠ6 Ῥυϊγηαυυ ἔθδοῆθυβ Ποῖ] σίνα ἔπθῖὰ ἴο 
[Π6 ομΠ]άγοη, ἱποιεδαᾷ οὐ Ἰθββομβ, ἔου ϑδυθαν δηᾶ οοτη- 
γα 8] ἴο τ θυη συ. 

ὙΥΒ1]6 ὑπ|8 γᾶ ὑπυ5 Ὀεΐηρ οδΥτϊθα οαὖ, Δποῖθου 
ῬΘΙΒΟΠ, ἃ ΘΟΙΏΠΔΗΔΘΙ, ΨῃοΙη πῃ Ἐογηδηθ β'γ]}6 
ἄπα,1 οαυθοα οογίαϊη ἰπΐδυηουβ ψοάθη ἴο 6 8Ὁ- 
ἀυοίεα ἔτοηη ἰῃθ6 τηδυϊκοῦ-ραοα δὐ Τδιηδβοιβ ἴῃ 
Ῥῃορηίοῖα, δηα, ΕΥ̓͂ οοηεϊπα8}}ν ἐμπγθαιεηΐπρ' ἔμθτα τ τἢ 
{Π6 ᾿πβτοϊίοη οὗ τογῦαγεβ, σουαρ θα ἔμοια ἰο 5ἴαϊα ἴῃ 
τ τ πρ᾽ ἐπαὺ ὑπον σγοῦα οποα δοῦν ΟἩγβυϊδπβ, δὰ 
ῬΥ͂ΝΥ ἴο ἐπεὶν ἀπῃδ]ονεα ἀθεᾶβ, δπα ἐπαὺ {π6 
ΟὨ τ ϑυΐδπβ ρυδοιϊβεα ἴῃ ὅῃ6 νϑυῪ ομυγοθ 5 Ἰθυγάῃη688 
Δα ονουυ τ ΐησ' εἾ56 ἐπαὺ ΠῈ νυ ἱϑῃ6α ἴΠ686 γόπιθπ ἴο 
ΒΔΥ ἴῃ ἀδίατηδίίοη οὗ οὐὐ ἔα. Ης 8180 τηδᾶβ ἃ 
τηθηουδηυτη οὗ ὑπεῖν ψψογάς δπα οοτηγηιηϊοαϊεα 1Ὁ 
ἴο ἐπε Ἐχωρθσου, δπα τπούθονοῖ δὖ ἢΐβ οοτητηδηα ρὰὈ- 

᾿ΙΒῃεα ἐπίβ ἀοοιμηθηΐ α180 ἴῃ νειν ρἷδοθ ἃπά οἶδ. 
ΥἹ. Βυὺ ποὺ Ἰοηρ' αἴδεγνγαγβ ἢ, ὑπαὺ 15. ἴο 880, 1ῃ68 
ΘΟΙΩΤΩΔΠΩ͂ΟΥ, ἀἰεα ὈΥ Πὶβ οὐ μδπηᾶ, δηᾶ ἴπι5 ρΡαϊὰ 

ο{Π6 Ρϑπα]ῖν ἔου ἢΐβ συ] οκθπθββ. 
ς Βυΐ 88 [ὉΓ τι5, Ῥδηἰϑῃτηθηΐβ ἀπ 5ανεῦα Ρουβθου 05 
ΕΓ ἀρδίη γοηθυοα, δἀπα {Π6 τυ] 6 Υ5 ἴῃ ἜΥΘΙῪ ῬΓΟνπΠ06 
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« ’, ἦν " 3 ς “-“» ᾽ ’ὔ ἡγουμένων αὖθις δειναὶ καθ᾽ ἡμῶν ἐπαναστάσεις, 
ὡς καί τινας ἁλόντας τῶν περὶ τὸν θεῖον λόγον 
ἐπιφανῶν ἀπαραίτητον τὴν ἐπὶ θανάτῳ ψῆφον 
καταδέξασθαι. 
Ὧν τρεῖς ἐν ᾿Εμίσῃ πόλει τῆς Φοινίκης Χρι- 

στιανοὺς σφᾶς ὁμολογήσαντες, θηρίων βορᾷ παρα- 
δίδονται" ἐπίσκοπος ἦν ἐν τούτοις Σιλβανός, τὴν 
ἡλικίαν ὑπέργηρως, ἐν ὅλοις ἔτεσιν τεσσαράκοντα 
τὴν λειτουργίαν διηνυκώς. 
Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ Πέτρος τῶν κατ᾽: 

᾿Αλεξάνδρειαν παροικιῶν προστὰς ἐπιφανέστατα, 
θεῖον ἐπισκόπων χρῆμα βίου τε ἀρετῆς ἕνεκα καὶ 
τῆς τῶν ἱερῶν λόγων συνασκήσεως, ἐξ οὐδεμιᾶς 
ἀνάρπαστος γεγονὼς αἰτίας, μηδεμιᾶς προλαβούσης 
προσδοκίας, ἀθρόως οὕτως καὶ ἀλόγως, ὡς ἂν 
Μαξιμίνου προστάξαντος, τὴν κεφαλὴν ἀποτέμ- 
νεται, σὺν αὐτῷ δὲ καὶ τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον ἐπι- 
σκόπων ἄλλοι πλείους ταὐτὸν ὑπομένουσιν. 
Λουκιανός τε, ἀνὴρ τὰ πάντα ἄριστος βίῳ τε: 

ἐγκρατεῖ καὶ τοῖς ἱεροῖς μαθήμασιν συγκεκρο- 
τημένος, τῆς κατὰ ᾿Αντιόχειαν παροικίας πρεσβύ- 
τερος, ἀχθεὶς ἐπὶ τῆς Νικομηδέων πόλεως, ἔνθα 
τηνικαῦτα βασιλεὺς διατρίβων ἐτύγχανεν, παρα- 
σχών τε ἐπὶ τοῦ ἄρχοντος τὴν ὑπὲρ ἧς προΐστατο 
διδασκαλίας ἀπολογίαν, δεσμωτηρίῳ παραδοθεὶς 
κτίννυται. 
Τοσαῦτα δῆτα ἐν βραχεῖ τῷ μισοκάλῳ Μαξιμίνῳ 4 

καθ᾽ ἡμῶν συνεσκεύαστο, ὡς τοῦ προτέρου δοκεῖν 
πολλῷ χαλεπώτερον τοῦτον ἡμῖν ἐπεγηγέρθαι 
διωγμόν. ΥἹΙ. ᾿Ανὰ μέσας γέ τοι τὰς πόλεις, ὃ δὶ 
μηδὲ ἄλλοτέ ποτε, ψηφίσματα πόλεων καθ᾽ ἡμῶν 
καὶ βασιλικῶν πρὸς ταῦτα διατάξεων ἀντιγραφαὶ 
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ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΙΧ. νι. 1--στι. 1 

ΟΠ66 ΤΟΥ ΤῸ56 ΠΡ ΟἼΟΥ ἀραϊπϑῦ τ, ἢ {Π6 σοϑυ]ῦ 
ἐπα βοῖη6 οὗ ποβα δυηϊηθηῦ ἱπ μα ἀϊνίπε Υοτα ψοτα 

ἐδῖκοη, δηα τϑοοϊνοα {ῃ6 βεπΐθποα οὗ ἀθαίῃ νἱσπουΐ 

ΤΏΘΥΟΥ. 
ο ΟΥ̓ 666, ἔῆγαα ἴῃ Ἐχησϑα, ἃ οἰὐγ οὗ Ῥῃοβηίοϊα, υσεῦα 
οομδίρηθα ἴο να Ῥεαϑὶβ 85 ἴοοάᾶ, πανί ἀβοϊατεα 
Ὁπουηβοῖνεβ ΟἨγιϑυϊαπθ. Αὐηοηρ πα τγὰ8 ἃ Ὀΐβῃορ, 
ΒΞ ναη5, ΘΧΟΘΘαΙΠΡῚΥ δαἀναπορα ἰπ ἀρθ, ψγ0 πὰ 

᾿ς φχοχοίθθα ἢΐβ τηϊηἰϑίγυ ἴον ἔουῦυ θη γα γ 6818. 
ΑΥ ὑΠ6 βδῖηδ ἐΐτης Ῥεῦΐδυ 50, ψγῆο ργεβ δα ψἱτῃ ἐπα 

ϑυθαϊεϑὺ αἰβεϊπούϊοη ονοὺ ἴῃ 6 σοτητηη 165 δὖ ΑἸοχ- 
διηανῖα---ἃ ἔσαν αἰνίηα Ἔχϑιρ]6 οὗ ἃ ὈΙβῃορ οα δοοουηῦ 
οὗ Πῖβ νἱγίπουβ 16 δηα ἷἶβ βαυποϑὺ βύθαυ οὗ ἴῃς ΠοΙγῪ 
ΘογίρύυγοἝ- νγαβ βεἰΖοα [ῸΓ πῸ τϑᾶβοη δὲ ἃ}}] δπᾶ 
ααϊξα ἀπεχρθοΐδαϊν ; πᾶ μθη ἱτητηθαϊαίοὶν ἃπα τπ- 
ΔοσοιηΐδΥ Ὀεμοδάεα, 8ἃ5 1ἢ ὈΥ ὑπ οοτητηδηα οὗ 
Μαχίμῖη. Απᾶ δίοηρ υῖτἢ Ὠΐτα τδὴν οὐμοὺβ οὗ {Π6 
Ἐσγρεΐαπ Ὀίϑῃορβ δπάπγεα {Π6 βᾶτηθ ρθε πα] δΥ. 

Τλιοΐδη, ἃ τηοϑὺ Ἔβχοθ]θηῦ τηδῃ ἴῃ ἜνειῪ γαϑρεοῦ, οὗ 
ἐδιηρογαῖα 6 ἃπα νγ6}} νευβεᾶ ἴῃ βδογδα Ἰβαγηΐηρ,, ἃ 
ῬΥΘβου ον οὗ ἐπα οοτησαπηΐςΥ αὖ Απίϊοοῃ, νγαὰβ ὈσουρὩῦ 
ἴο ἐπε οἰδγ οἵ Νίοοτηδαΐα, σνβοτα {πῸ ΕἸΠΊΡΘΙΟΥ τγᾶ5 
ἔθη βἔαγίηρ ; 8η4, Πανίηρ' τηδάδθ ἢΐ5 ἀδέεπος Ὀεΐουα 
ἐπα γα] 6. οὴ θ6 8} οἵ ἔπε ἀοούγίπα ψῃΐοἢ ἢ ργοξεββεα, 
ἢ6 νγὰβ οογητηϊ εα ἔο ῥυΐβοῃ δηάᾶ ραυΐ ἴο ἀβαδΐῃ. 

50. τηϊρηνν, ἱπάθεά, ἀἰὰ ὑπαὺ Πμαῖον οὗ ἰῃς ροοά, 
Μαχίταΐπ, οοπέγῖνε ἀραϊηϑὺ ὰ8 ἴῃ ἃ βῃοτε βρδοθ, ὑπαΐ 
{815 ρευβθουξίοη νη ΐοἢ Πα Πδά 5εἰττεα ὰρ βεειηεβα ἴο 
5 ΤΠΟἢ ΤΠΟΤῈ βανοῦα ἐῃδη {Π6 ἔουτλεῦ οπα. ΥἹ]. 
Τὴ ἔδοῦ, ἰπ {π6 τηϊᾶϑὲ οὗ {πα οἰτἴ65--ἃ ἐῃπίηρ ἐπαὶ Πδά 

ΠΘΥΘΥ ΠΔρΡρεποα Ὀοΐοτο--- ρου οηβ ργεβεηΐεα ἀραϊπϑὺ 
15 ὈΥ οἰδ65, ἀπ γϑβουρὺβ οοηϊαϊηΐηρ' ἱπυρουίαὶ ογαϊη- 
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στήλαις ἐντετυπωμένα χαλκαῖς ἀνωρθοῦντο, οἵ τε 
“ ΨΦΊΘΝΑ, Ἁ -“ 3 “ ᾿ ᾿ παῖδες ἀνὰ τὰ διδασκαλεῖα ᾿Ιησοῦν καὶ Πιλάτον 
" Ἁ 2.4.3 Ὁ , ς ͵ὔ , καὶ τὰ ἐφ ὕβρει πλασθέντα ὑπομνήματα διὰ 

στόματος κατὰ πᾶσαν ἔφερον ἡμέραν. 
᾿Ενταῦθά μοι ἀναγκαῖον εἶναι φαίνεται αὐτὴν δὴ 

ταύτην τὴν ἐν στήλαις ἀνατεθεῖσαν τοῦ Μαξι- 
μίνου γραφὴν ἐντάξαι, ἵν᾽ ὁμοῦ τῆς τε τοῦ ἀνδρὸς 
θεομισείας ἡ ἀλαζὼν καὶ ὑπερήφανος αὐθάδεια 
ανερὰ κατασταίη καὶ τῆς παρὰ πόδας αὐτὸν 

μετελθούσης ἱερᾶς δίκης ἡ ἀῦπνος κατὰ τῶν 
ἀσεβῶν μισοπονηρία, πρὸς ἧς ἐλαθεὶς οὐκ εἰς 
μακρὸν τἀναντία περὶ ἡμῶν ἐβουλεύσατό τε καὶ 
δι᾿’ ἐγγράφων νόμων ἐδογμάτισεν. 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ἙΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤῊΣ ΜΑΞΙΜΙΝΟΥ͂ ΠΡῸΣ ΤΑ 
ΚΑΘ᾽ ΗἩΜῺΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤᾺ ΑΝΤΙΓΡΑΦῊΣ ΑΠῸ ΤῊΣ 
ἘΝ ΤΥΡΩῚ ΣΤΉΛΗΣ ΜΕΤΑΛΗΦΘΕΙΣῊΣ 

“"Ἤδη ποτὲ κ᾿ ἀσθενὴς θρασύτης τῆς ἀνθρω- 
πίνης διανοίας ἴ ἴσχυσεν πᾶσαν πλάνης ἀμαυρότητα 
καὶ ὁμίχλην ἀποσεισαμένη καὶ ἀνασκεδάσασα, 
ἥτις πρὸ τούτου οὐ τοσοῦτον τῶν ἀσεβῶν ὅσον 
τῶν ἀθλίων ἀνθρώπων τὰς αἰσθήσεις ὀλεθρίῳ 
ἀγνοίας σκότῳ ἐνειληθείσας ἐπολιόρκει, ἐπιγνῶναι 
ὡς τῇ τῶν ἀθανάτων θεῶν φιλαγάθῳ προνοίᾳ 
διοικεῖται καὶ σταθεροποιεῖται" ὅπερ πρᾶγμα 4 
ἄπιστόν ἐστιν εἰπεῖν ὅπως κεχαρισμένον ὅπως τε 
ἥδιστον καὶ προσφιλὲς ἡμῖν γέγονεν ὡς μέγιστον 
δεῖγμα τῆς θεοφιλοῦς ὑμῶν προαιρέσεως δεδωκέναι, 
ὁπότε καὶ πρὸ τούτου οὐδενὶ ἄγνωστον ἦν ὁποίας 
παρατηρήσεως καὶ θεοσεβείας πρὸς τοὺς ἀθα- 
νάτους θεοὺς ἐτυγχάνετε ὄντες, οἷς οὐ ψιλῶν καὶ 
842 



ΤΣ ΞΘ 
ΕΟΟΙΙΕΒΙΑΒΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΆΑΥ, ΙΧ. νη. 1-4 

ΔΠΟΟ5. ἴῃ ΥΟΡΙΥ, γαῖα βοῦ ὑρ, δηρτανθα οὐ ὈγϑΖθῆ 
 ἐδθ]οῖβ ; ψὮ1|6 ἐπα ομ]Πάγεπ ἰῃ [Π6 βοῇ ο]5 μδα δνυθῦν 

ἄδν οὐ ἐπεῖν 1ρ5 ὑπ ἤδιη65 οὗ Ψ6ϑ5 δπᾶ Ῥι]αῖα πὰ 
πε Μειηοῖτβ ἔουρϑά ἴο ᾿πϑα]ῦ 8. 

ΑΥὐ {π|5 ροϊπὸ 1 ἐπίηκ Ὁ ΠΘΟΘΘΒΑΥῪ ἴο ἱπβαυὺ ὑΠ15 βαυη 8 
ἀοοσυτησηὺ οὗ Μαχίπηΐπ ἐμαὺ νγὰβ βδεῦ θρ οὐ ἐδ] 6ὖβ, 50 
85 ἴο τηαῖκα τηδηϊξεεὺ αὖ οθοθ {Π6 Ροδϑίξα!, ονευυγεθηΐηρ' 
διτόρσδηοα οὗ {π|5 Παΐου οἵ αοά, ἀπα {Ππ αἰνίπο «δῖος 6 
ἐμαὶ [Ο]ονγεα οἷοβα ἀροη ἢΐβ μ66]5 τυ 105 516 6 Ρ 1685 
Βαϊγεά οὗ ἐπε εν] ἴῃ σἱοκεα το. Τὸ ψγὰ8 ὑπῖ8 ψΒΙ ἢ 
βυηοΐθ τη ; δηᾶ ποὺ Ἰοηρ δέθεγνγαυ 48 ῃῈ τενευβϑα ἢΐβ 
ΡοΪοΥ τ ταραγᾷ ἴο 5, ἃπα τηδάς ἃ ἄδογβα ὈΥ ἰανῦβ 

ἴῃ νυυϊ ηρ:. 

νὰν ἐμ 

Οὐρῳ 9 α Τταπεϊαίϊοπ 90 ἐδε Πϑογίρέ 9.7 Μααϊηιίΐη ἴηι 
ἀρδΊυΟΣ ἐο {ἢ Ῥοίϊέϊοηα αραϊηδὲ ει, ἑαξεη ἔγοηι ἐΐ6 Ἵ αὐϊεί 
αὐ Ἴ Ὑγτο. 

“Νονν δὲ Ἰεηρίῃ, Π6΄ ἔβθρ]ε θο]άπεβ8 οἵ {π6 μυγιδη 
τηϊπα ἢδ5 5ῃδίζθη οἵ δπᾷ ἀϊβροιββα 411 ὈΠΠπαΐηρ' τηϊβῦβ 
οὗ δὐτου, ὑπαὺῦ οὐτοῦ πίοι Ηἰ Πουΐο νγὰβ ὐξδοκίηρ ὑμ6 
56 565 Οὗ τηδη ποῦ 50 τη οἢ ψ]οκεα 85 ψτείομϑά, ἀπά 

νγαϑ γαρρίπρ' ἔπθυα ἴῃ ὑμ6 Ῥαπθία] ἀδυκτιθβ5 οὗ ἱρπου- 

8ΠῸΘ ; πᾷ Ὁ Βα5 θθθη βηδ]δ ἴο τεοορηΐζα ἐπαῦ 1 15 

ϑονευπεᾶ ἂπᾷ εβιαθ] βμθα ὈΥ ἐπε Ῥεπθνοϊθηΐ ῥτονῖ- 

ἄοποα οὗ {ππ ἱτητηοτίαὶ ροάβ. [Ὁ ραββ6β Ῥβ!δῇ ἴο 880 

μον ρταΐοξαὶ, πον Ἔχοθθάϊηρ' ρ]εαβαπῦ ἀπα ἀρυθθδ]6, 

δ μᾶ5 ργονβά ἴο τ ὑπαῦ γοὺ Πᾶνα ρίνβη ἃ ΥΘΥῪ βυθαῦ 

Ῥτοοῦ οἵ γοῦν ροα]ν ἀϊβροβί ίοη ; βίποθ δνθπ Ὀθἕογθ 

ἘΠῖ5 ποῆθ οουἹᾷ θὲ ἱρπογαηὺ συ μαὺ τεραγὰ πα Ρἱ οὶ 

᾿ς γοῦὺ ψ616 ἀἰβρίαγίηρ ᾿ονγαγάβ ὑπ 6 ἱτησηογίδὶ ροάβ, ἴῃ 
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ὑποκένων ῥημάτων πίστις, ἀλλὰ συνεχὴς καὶ παρά- 
δοξος" ἔργων ἐπισήμων γνωρίζεται. διόπερ ἐπαξίως ὅ 
ἡ ὑμετέ ὅλις θεῶν ἀθανάτων [φόβον]" ἵδρυμά τε ἡ ὑμετέρα πόλις 
καὶ οἰκητήριον ἐπικαλοῖτο" πολλοῖς ,γοῦν παραδείγ- 
μασιν καταφαίνεται τῇ τῶν οὐρανίων θεῶν αὐτὴν 
ἐπιδημίᾳ ἀνθεῖν. ἰδοὺ τοίνυν ἡ ὑμετέρα πόλις 6 
πάντων τῶν ἰδίᾳ διαφερόντων αὐτῆς ἀμελήσασα 
καὶ τὰς πρότερον τῶν ὑπὲρ αὐτῆς πραγμάτων 
δεήσεις παριδοῦσα, ὅτε πάλιν ἤσθετο τοὺς τῆς 
ἐπαράτου ματαιότητος γεγονότας ἕρπειν ἄρχεσθαι 
καὶ ὥσπερ ἀμεληθεῖσαν καὶ κεκοιμημένην πυρὰν 
ἀναζωπυρουμένων τῶν πυρσῶν μεγίστας πυρκαϊὰς 
ἀναπληροῦσαν, εὐθέως πρὸς τὴν ἡμετέραν εὐσέ- 
βειαν, ὥσπερ πρὸς μητρόπολιν πασῶν θεοσεβειῶν, 
χωρίς τινος μελλήσεως κατέφυγεν, ἴασίν τινα καὶ 
βοήθειαν ἀπαιτοῦσα" ἥντινα διάνοιαν σωτηριώδη Ἷ 
διὰ τὴν πίστιν τῆς ὑμετέρας θεοσεβείας τοὺς 
θεοὺς ὑμῖν ᾿ἐμβεβληκέναι δῆλόν ἐστιν. ἐκεῖνος 
τοιγαροῦν, ἐκεῖνος ὁ ὕψιστος καὶ μέγιστος Ζεύς, 
ὁ προκαθήμενος τῆς λαμπροτάτης ὑμῶν πόλεως, 
ὁ τοὺς πατρῴους ὑμῶν θεοὺς καὶ γυναῖκας καὶ 
τέκνα καὶ ἑστίαν καὶ οἴκους ἀπὸ πάσης ὀλεθρίου 
φθορᾶς ῥυόμενος, ταῖς ὑμετέραις ψυχαῖς τὸ σω- 
τήριον ἐνέπνευσεν βούλημα, ἐπιδεικνὺς καὶ ἐμ- 
φαίνων ὅπως ἐξαίρετόν ἐστιν καὶ λαμπρὸν καὶ 
σωτηριῶδες μετὰ τοῦ ὀφειλομένου σεβάσματος 
τῇ θρῃσκείᾳ καὶ ταῖς ἱεροθρῃσκείαις τῶν ἀθανάτων 
θεῶν προσιέναι. τίς γὰρ οὕτως ἀνόητος ἣ νοῦ 8 
παντὸς ἀλλότριος εὑρεθῆναι δύναται, ὃς οὐκ 
αἴσθεται τῇ φιλαγάθῳ τῶν θεῶν σπουδῇ συμβαΐί- 
νειν μήτε τὴν γῆν τὰ παραδιδόμενα αὐτῇ σπέρματα 

Δ Μμ88. συνεχῆ. 3. μΜ88. παράδοξα. 
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ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΙΧ. νπ. 4-8 

ὙΠ ΟΤΩ 8 τηϑηἰ εϑύθα ἃ αι 1, ποὺ οὗ Ῥᾶγθ δπᾶ δπαρὶν 
ψνογᾶβ, θαῦ οοπϑίδηῦ δηα δαχηΐγαθ]α ἰπ ἰΐ5 ΠΟΌΪ6 

ἀ6βαά8. ὙΥ̓πεγεΐουθ γουὺτγ οἱτγ τηϊρηῦ σου μ]γ θα ο8]]6α 
ἃ ἤδυῃρ!β δῃηᾷ ἀν ε]]ἕΐηρ-Ῥ]δοα οὗ ὑπ 6 ἱτητηουΐαὶ σοᾶϑ. 
Οδνίδίηϊν, ΕΥ̓͂ Τοδν 5ῖρηβ ἰδ ΔρΡΘαῖβ ὑπδὺ ἰδ Ηουτνϑ 65 
Ὀδοδσβα ἔπογα πε ἱτηγηουΐαὶ σοάβ βοϊουστη. Βεμοὶά 
ὑπαυθίογα, γοῦν οἷδγ ῥαῦ ἀνγᾶν 8}1} ἐμπουρηὶ ἔον 105 οὐσῃ 
Ῥυίναϊα δανδηΐαρα δπᾶ περ]θοϊβα ἔουτηοὺ τθαπθϑὺβ ἴῸΣ 
15 οὐγῃ δἴαϊνβ, σγῇθη ὁποα ἀρδίη 1 ρεγοεϊνοα ἐπα ἐπα 
ἘΟΠΟννοῖβ οὗ ἐμαὶ δοουτβαα ὉΠ] γ ποτα Ῥαρὶ πηΐηρ ἴο 
ΒΡΥΕΔά, 85 ἃ περ]ϑοϊεα δπᾶ βυπου]άθυίηρ ργτα πῃ ΐοἢ, 
6 η 15 ἤγεβ δῖα τεϊκίπα]οα ἱπῖο ἤδγαθ, ἔουτηβ Το α 

ΠΟΥ ἃ τηϊρην οοπῆςρταϊίοη. ΤΉΡη ἱτητηθαϊαίεὶν πα 
νὴ πουῦ Δηγ ἀο]αν ἴὉ Πδα γθοουσβα ἕο οὐἵ οἰθῦυ, 85 ἴο 
ἃ τη γορο] 15 οὗ 4]} γε]! ρίουβ ἔβε]ηρ, τα θϑυϊηρ' Βουλ8 
ΒΘδ]ηρ ἃπα Π6]Ρ. [ὺ 15 δυϊάθηὺ ἐπαὺ {π6 σοάβ πᾶνε 
ΡΙδοβα ἴῃ γοῦν πϑαγὺ {15 βανίηρ ὑπουρηῦ οα δοοουηῦ 
οὗ γοῦν ἐδ! ἢ ἀπ σΟα]γ ἔδαυ. Ἀσοογαϊηρ)]ν 1Ὁ νγὰϑ Π6, 
ὑΠ6 τηοϑὺ Ὄχαϊεα ἂπὰ τηϊρηῦν, ανεη Ζευβ, μ6 ψΠῸ 
ῬὈΓΕβΙ 468. οὐαΥ γουγ ἔδτ-ἔδιηθα οἷΐγ, ῃΒ6 ψῆο ρῥγοΐεοῦβ 
γου ἃποθϑίσαὶ σοάβ ἃπα ψοθθη πα ΟΠ] άγθη πὰ 
Πα ῃ πα Ποπηα ἔγουα 81} ἀδϑιγαοίΐομ, ψῃο0 ἱπβρίγθα 
γοῦν Πμοανὺβ τὴ 158 βανίηρ' ραγροβα ; Ὁ γγὰβ 6 ψῆο 
Ρ]δἰ γ 5πονγεα ἤον Ἔχοα]]δηὺ ἃ πα 5ρ] 6 πα] δπα βανίηρ' 
ἃ. ὑΐηρ ἰ 15 ἴο ἀγᾶνν πὶρὴ ἴο τῃ6 ψγουβηΐρ δπα βδογϑά 
τἱΐο5 οἵ ἐπε ἱτητηοσΐαὶ σοαβ ψῦἢ ατι6 τανεύαποθ ἘῸΣ 
γγ0 οδῃ 6 ἔοι πα 50 56 }561685 οὐ Ῥεγεῖῃ οὗ 81} 1π}6]11- 
ΘΈΠ66 85 ποῦ ἴο ρεγοεῖνα ἐπαὺ 1 15 Ὀγ {π6 Ῥεπθνοϊθηΐ 
φᾶτε οὗ ἐπε σοαᾶβ ὑπαὶ ὑπ6 βαυΐῃ ἀοδβ ποὺ γεΐιβα ὑμ68 
566 45 οοτητηϊ θα ἴο 10, ἀπά ὑππ5 ἀἰβαρροϊπὺ ἐπα μ5- 

ὃ ΤῊϊ5 ψοτὰ ἰβ5 δυθπεν σουτιρί. ϑοναγὶζ βυρρεβίβ 
ἄφθορον. 
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ἀρνεῖσθαι τὴν τῶν γεωργῶν ἐλπίδα κενῇ προσδοκίᾳ 
σφάλλουσαν, μηδ᾽ αὖ ἀσεβοῦς πολέμου πρόσοψιν 
ἀνεπικωλύτως ἐπὶ γῆς στηρίζεσθαι καὶ φθαρείσης 
τῆς τοῦ οὐρανοῦ εὐκρασίας αὐχμῶντα τὰ σώματα 
πρὸς θάνατον κατασύρεσθαι, μηδὲ μὴν ἀμέτρων 
ἀνέμων πνεύμασι τὴν θάλασσαν κυμαίνουσαν κορυ- 
φοῦσθαι, μηδέ γε καταιγίδας ἀπροσδοκήτους 
καταρρηγνυμένας ὀλέθριον χειμῶνα ἐπεγείρειν, 
ἔτι τοίνυν “μηδὲ τὴν τροφὸν ἁπάντων καὶ μητέρα 
γῆν ἀπὸ τῶν κατωτάτω λαγόνων ἑαυτῆς ἐν φοβερῷ 
τρόμῳ καταδυομένην μηδέ γε τὰ ἐπικείμενα ὄρη 
χασμάτων γινομένων καταλύεσθαι, ἅπερ πάντα 
καὶ τούτων ἔτι πολλῷ χαλεπώτερα κατὰ πρὸ τού- 

λλ , , ὃ ἢ 3 . ἢ “ 9 
τοῦ πολλάκις γέγονεναι οὐυόεις αγνοει. και ταῦτα 

σύμπαντα διὰ τὴν ὀλέθριον πλάνην τῆς ὑποκένου 
ματαιότητος τῶν ἀθεμίτων ἐκείνων ἀνθρώπων 
ἐγίνετο, ἡνίκα κατὰ τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐπεπόλαζεν 
καὶ σχεδὸν εἰπεῖν τὰ πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης 
αἰσχύναις ἐπίεζεν. 

Τούτοις μεθ᾽ ἕτερα ἐπιλέγει" “ ᾿ ἐφοράτωσαν ἐν 
τοῖς πλατέσιν ἤδη πεδίοις ἀνθοῦντα τὰ λήϊα καὶ 
τοῖς ἀστάχυσιν ἐπικυμαίνοντα καὶ τοὺς λειμῶνας 
δι᾿ εὐομβρίαν φυαῖς καὶ ἄνθεσιν λαμπομένους καὶ 
τὴν τοῦ ἀέρος κατάστασιν εὔκρατόν τε καὶ πραο- 
τάτην ἀποδοθεῖσαν, χαιρέτωσαν λοιπὸν ἅπαντες 
διὰ τῆς ἡμετέρας εὐσεβείας ἱερουργίας τε καὶ 
τιμῆς τῆς τοῦ δυνατωτάτου καὶ στερροτάτου 
ἀέρος ἐξευμενισθείσης" καὶ διὰ τοῦτο τῆς εὐδινο- 
τάτης εἰρήνης βεβαίως μεθ᾽ ἡσυχίας ἀπολαύοντες 
ἡ υνέσθωσαν. καὶ ὅσοι τῆς τυφλῆς ἐ ἐκείνης πλάνης 
καὶ περιόδου παντάπασιν ὠφεληθέντες εἰς ὀρθὴν 
καὶ καλλίστην διάνοιαν ἐπανῆλθον, μειζόνως μὲν 
846 
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ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ἨΙΒΘΤΟΒΎΥ, ΙΧ. νι. 8-11 

Ῥαπάτηθη οὗ ὑπεὶν πορε στ ναΐπ Ἔχρεοϊαϊίοη ἢ Οὐ, 
ἀραῖτι, ἐπαῦ {Π6 βρβοῖγε οὔ ὑπ ΠΟΥ νγὰν ἄοεβ ποῦ ρ]δηΐ 
1561 στπουΐ ορροβίτϊου ἀροὸρ ἐπα θαυ, 50 ἐδμαΐ 
αῦδ ὦ Ῥοαΐεβ τε ἀγασσεοᾶ οἱ ἴο ἀδθαϊῃ, ψῇῃ]]Ὲ ἐπα 
ὙγΠΟ]Θβουηθ δἷν οὗ ἤθάνεῃ 5 ρο]αϊεα ἢ Οὐ, ἱπάδεά, 
ἐπαῦ ἔπε 56 4065 ποὺ ἔοββ δηᾷ 5υ)76}} ἀπᾶου ἐπα Ὀ]αβϑὶβ 
ΟΥ̓ ἱτητηοάεγαΐα υὶπᾶβ ἢ Οὐ ὑπαὶ Βυνγίοδποϑ ἅο ποὺ 
θυγοῦ πιμοιὺ νναυπίπρ' ἃπα 5. ὰρ ἃ ἀθαιῃ- ἀθα]ην 
᾿ετηραϑὺ ἢ ΟΥἍὉ 5}1}} ἔασίμον, ὑπαῦ [Πα δαυΐῃ, ἔπ 6 πυσβθα 
δα τηοῦμον οὗ 411, ἀοεβ ποὺ βἰπὶς ἔτοσα ἰΐ5 ἀδερεϑβὺ 
ΒΟΙΊονγα ἢ δ υ]} ἔγϑυαου, δηα ἐπα τπουηΐαΐπϑ ἐμαὶ 
116 ἀροη Ὁ ογά5ῃ ἱπέο ἐπ γϑϑυϊ τη Ομ βπιβ ἢ ΕῸΓ 81} 
ἔῃι6886 δν]]5, ἀπά εν]]β ενθὴ ταοσα ἐθυυῖθ]6, ἤᾶνα Πᾶρ- 
ῬεπΘα τΩ8ηΥ ἃ {ΐπηθ θαεΐογε {Π18, ἃ5. Ἔνθύγοῃθ Κποῦνβ. 
Απᾶ 4}] ἔπε56 ἐπίηρϑ Βαρρεηβά δ οποα θθοδῦβε οὔ ἐῃ6 
ὈΔΠΘΕ] αὐτοῦ δηα ναΐῃ ἔ0}}Υ οὔ ἔῃοβα ὑπῃ 8] ον δα πιθη, 
γγΒθη ἐπαΐ ΟΥΤΟΥ ἴοοὶς ροββθβϑίοη οὗ ὑπεῖν βου]5, πᾶ, 
Οη6 τηΐρηῃῦ δἰπηοϑὺ 580, ορργεϑβεᾶ ἐπ ψῃο]6 μου] 
δνθυυνγθοσα τ ἢ ἰΐ5 ἀ66α5 οὗ 5ῃδγηθ. 

ΑΥδον οὐ Υ τϑυλδυῖα μ6 δάάβ : “Τοῦ ὑμϑτὰ θ6 ΠΟ] 
ἴῃ ἔπε Ὀγοδα ρ]αἴπϑ ἔπ 6 οὔῸρ5 δἰγεδάν γἷρα ψττἢ νανίηρ; 
ΘδΥ5 οὗ Θουῃ, ἐπα τηθδάονϑβ, ἔπδηκβ ἴο ορρογύιπα ταΐηβ, 
ῬυΠΠαπὺ τ ἢ Ρ]απὶβ δπα ἤονειθ, δηα ὑπ6 σγεδίμου 
ἐπαὺ Πᾶ5 θθθὴ στδηΐθα τ8 ἐοιωρογαῖθ πᾷ νϑυῪ τη]]ά ; 
ἔαγίμοτν, Ἰοὺ 811 το] οἷςβ βίποθ ξῃγουρἢ οὐγ ρἰεὺγ, ΠΟ ρΡῊ 
ἐπΠ6 ϑϑουϊῆοθϑ δηα νϑπουδίΐοη γγο παν τοπάογεά, ἐπς 
τηοϑὺ Ῥουγευα] δηα πη γδοῖα]ς αἷν μὰ5 θθεη ρτορίἐϊ- 
αἰεά, ἀπά Ἰοὺ ὑπϑτα ἔδακε ρίθαϑασα ἴα ὑμαὺ ὑπο ν ἐμοτο- 
ἔοργε βίου ἐπα τποβὲ 5θῖΈ 6 Ῥεᾶοα 86 ΟΊ ΕΙΥ ἂηά ἴῃ 
αυϊοῦ. Απᾶ Ἰδὲ 858 τυ ηΥ 85 Βᾶνε θθ θη ΠΟῪ τϑβοιθα 
ἔγοσα ἐμαὺ ἈΠ πα ΓῸΠῪ πᾶ δὐτοῦ δηᾶ γεϊυτηθα ἴὸ ἃ 
τὶρηῦ ἀηα σοοαϊν ἔταταςθ οὗ ταϊπα το]οῖος ἱπάθθα {Π6 

1. Τηρ ἰοχὲ οὗ [ηϊ5 οἰαυβα 15 Πορ  θβϑν σουταρῖ. 
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ΕΠΘΕΒΙΌΞΒ 

οὖν χαιρέτωσαν ὡς ἂν ἐκ χειμῶνος ἀπροσδοκήτου 
ἢ νόσου βαρείας ἀποσπασθέντες καὶ ἡδεῖαν εἰς 
τοὐπιὸν ζωῆς ἀπόλαυσιν καρπωσάμενοι" εἰ δὲ τῇ 
ἐπαράτῳ αὐτῶν ματαιότητι ἐπιμένοιεν, πολλῷ 
πόρρωθεν τῆς ὑμετέρας πόλεως καὶ περιχώρου, 
καθὼς ἠξιώσατε, ἀποχωρισθέντες ἐξελαθήτωσαν, 
ἵν᾽ οὕτως κατ᾽ ἀκολουθίαν τῆς ἀξιεπαίνου ὑμῶν 
περὶ τοῦτο σπουδῆς παντὸς μιάσματος καὶ ἀ- 
σεβείας ἀποχωρισθεῖσα ἡ ὑμετέρα πόλις καὶ τὴν 
ἔμφυτον αὐτῇ πρόθεσιν μετὰ τοῦ ὀφειλομένου 
σεβάσματος ταῖς τῶν ἀθανάτων θεῶν ἱερουργίαις 
ὑπακούοι. 
“Ἴνα δὲ εἰδῆτε ὅσῳ προσφιλὴς ἡμῖν γέγονεν ἡ 

περὶ τούτου ἀξίωσις ὑμῶν, καὶ χωρὶς ψηφισμάτων 
καὶ χωρὶς δεήσεως αὐθαιρέτῳ βουλήσει ἡ ἡ ἡμετέρα 
προθυμοτάτη φιλαγαθίας ψυχή, ἐπιτρέπομεν τῇ 
ὑμετέρᾳ καθοσιώσει ὁ ὁποίαν δ᾽ ἂν βουληθῆτε μεγαλο- 
δωρεὰν ἀντὶ ταύτης ὑμῶν τῆς φιλοθέου προθέσεως 
αἰτῆσαι. καὶ ἤδη μὲν τοῦτο ποιεῖν καὶ λαβεῖν 
ἀξιώσατε: τεύξεσθε γὰρ αὐτῆς χωρίς τινος ὑπερ- 
θέσεως: ἥτις παρασχεθεῖσα τῇ ὑμετέρᾳ πόλει εἰς 
ἅπαντα τὸν αἰῶνα τῆς περὶ τοὺς ἀθανάτους θεοὺς 
φιλοθέου εὐσεβείας παρέξει μαρτυρίαν, τοῦ δὲ 
ὑμᾶς ἀξίων ἐπάθλων ,Τετυχηκέναι παρὰ τῆς 
ἡμετέρας φιλαγαθίας ταύτης ὑμῶν ἕνεκεν. τῆς τοῦ 
βίου προαιρέσεως υἱοῖς τε καὶ ἐκγόνοις ὑμετέροις 
ἐπιδειχθήσεται.᾽᾽ 

Ταῦτα δὴ καθ᾽ ἡμῶν κατὰ πᾶσαν ἐπαρχίαν 
ἀνεστηλίτευτο, πάσης ἐλπίδος, τὸ γοῦν ἐπ᾽ ἀνθρώ- 
ποις, ἀγαθῆς τὰ καθ᾽ ἡμᾶς ἀποκλείοντα" ὡς κατ᾽ 
αὐτὸ δὴ τὸ θεῖον ἐκεῖνο λόγιον, εἰ δυνατόν, ἐπὶ 
848 
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ἘΟΟΙΜΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΎ, ΙΧ. νη. 11-1ὅ 

ΤΟΥ͂Θ, 85 1 ὑΠ6Ὺ ψγεῦα ἀε]νουθᾶ ἔτοτα δὴ ἀποχρεϑοϊθα 
Βυτντίοαπα ΟΥἩ Βαν ΥῈ {ΠΠη685 ἀπ ογ6 τϑαρίηρ {1{π᾿8 

βυγεαῦ δη]ογγαθηῦ ἔου {πα ἕαΐασο. Βαΐ 1 ἔπδὺ ρευβίϑὶ 
ἴῃ πεῖν δοουνβϑα ἔργ, Ἰοὺ ἔμθτη ΡῈ βεραγαϊθά δπᾶ 
αγίνθη ἴα ἀΥΔΥ ἴγοση γοῦν οἰδΥ ἀπᾶ ποὶρῃθουτποοά, 
ἜΘ 85 γοι τεαπαβίθα ; ἐπαὺ 50, ἴῃ δοοοτάδποθ ψὶτῃ 

γΟῸΓ Ὀγαβαυγουθῃυ Ζ68] ἴῃ ἐΠ15 γαϑρθοῦ, γοῦν οΟἷδΥ ΤδΥ 
ΡῈ βερδγαίθα ἔγοτη 811] ρο!]υϊίοι δημα ἱταρίεςυ, δηᾷ, 

ξΟΠονίηρ 105. παῦαγαὶ ἀθϑῖσθ, τὺ τοϑρομα τὶ ἀπὰς 
ΓΘνΘΙΈΠΟΘ ἴο {Π6 γγουβῃΐρ οὗ {Π6 ἱτητηουίαὶ σοαϑ. 
“Απά ἐπαῦ γοὰ τηδὺ Κπον μον ρ] αβίηρ ἐπηῖβ γΟῸΣ 

τϑαυαϑὺ μὰ8 Ὀθθη ἴο ἃ5, πᾷ μον {ΠΥ αἰβροβθά ἴο 
Ὀδμθνο θησα οὐ 508] 15, οἵ 105 οὐνῃ δοοογα δραᾶγῦ ἔτότα 

Ῥευ οηθ δηα δηὐγθαίίθϑ : ψγχὰ ρευτϊῦ γουν Ἰ)ενοϊεα- 

Π685 ἴο δὶς ψνῃδίβοθενευ. θουηΐυ γοὺ νυ ]βἢ, ἴῃ γθῦθα τη 

ἴον ἐπηῖβ γοῦν ροῦν ἰηΐεπὶ. Απά πον ἰοὺ Ὁ 6 γουΐ 

ΙΈΒΟΪνα 80 ἴο ἄο δῃά τεοεῖνθ. ΕῸΣ σοὺ ψ1}} οὐίδαϊῃ 
γοῦν Ρουπὶν τἱμουΐ ἀο6]αν, {πα σταπίϊηρ οὗ ψΉ]Οἢ ἴο 
γΟυΥ οἰτν ν}1}}] ἔυγ 5} ἃ ἔθ  ΟΠΥ ἔου Θνθυτηοσα οἵ ον 

ΒΟΑΙΥ ρῥἱοὶγ ἰονατᾶς ὑπ 6 ἱτητλουίδὶ σοάβ, ἀπᾶ ἃ ργοοῦ 

ἕο γου 50η5 δηᾷ ἀδθβοοηάδηὺβ ὑμαὺῦ γου πᾶνε τηοὺ ἱ ἢ 
πα ἄπε τηθϑᾶ οὗ γτοναιὰ τόσ οὐσ θῈπθνοίθποθ Οἢ 

δοοοπηῦ οὗ ἔῃ 656 γοὺγ ρυϊποῖρ]68 οὗ οοπα ποῦ. 

ΤῊϊΒ νγὰ8 δι ]αζοπϑα ἀραϊηϑὺ α8 πὶ ΘΥΘΥῪ ῬΥΟΝΪΏΟΘ, 

Θχοϊυἀΐηρ ἜΥΕΥῪ ΤΥ οὗ Πορα ἔτοτῃ οὐν οοπαϊξίοη, δ 

Ἰεαβὺ 85 ἔδυ 85 Βυτηδη ΠΕ6ΙΡ ἰβ Θοποουηβᾶ ; 80 {πμαΐὺ, ἴῃ 

δοοογάδηοε τὶῦ ἐπε ἀϊνίπε ογδοὶα 1056], 1 Ῥοβϑῖ 168 
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Α Μαῦυ, 24, 24 τούτοις καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοὺς σκανδαλίζεσθαι. 
(οὐ νἱ,. 41. 
10 δΌονθ) 

ΓῸΚΘ 21, 26 

ἤδη γέ τοι σχεδὸν τῆς παρὰ τοῖς πλείστοις ἀπο- 
ψυχούσης προσδοκίας, ἀθρόως, καθ᾽ ὁδὸν ἔτι τὴν 
πορείαν ἔν τισιν χώραις διανυόντων τῶν τὴν προ- 
κειμένην καθ᾽ ἡμῶν γραφὴν διακονουμένων, ὃ τῆς 
ἰδίας ἐκκλησίας ὑπέρμαχος θεὸς μόνον οὐχὶ τὴν 
τοῦ τυράννου καθ᾽ ἡμῶν ἐπιστομίζων μεγαλαυχίαν, 
τὴν ὑπὲρ ἡμῶν οὐράνιον συμμαχίαν ἐπεδείκνυτο. 
ὙΠ]. Οἱ μὲν οὖν ἐξ ἔθους ὄμβροι τε καὶ ὑετοὶ 

χειμαδίου τῆς ὥρας ὑπαρχούσης τὴν ἐπὶ γῆς 
ἀνεῖχον συνήθη φοράν, λιμὸς δ᾽ ἀδόκητος ἐπι- 
σκήπτει καὶ λοιμὸς ἐπὶ τούτῳ καί τινος ἑτέρου 
νοσήματος--ἕλκος δὲ ἦν φερωνύμως τοῦ πυρώδους 
ἕνεκεν ἄνθραξ προσαγορευόμενον--ἐπιφορά, ὃ καὶ 
καθ᾽ ὅλων μὲν ἕρπον τῶν σωμάτων σφαλεροὺς 
ἐνεποίει τοῖς πεπονθόσι κινδύνους, οὐ μὴν ἀλλὰ 
καὶ κατὰ τῶν ὀφθαλμῶν διαφερόντως ἐπὶ πλεῖστον 
γινόμενον μυρίους ὅσους ἄνδρας ἅμα γυναιξὶν καὶ 
παισὶν πηροὺς ἀπειργάζετο. 

Τούτοις προσεπανίσταται τῷ τυράννῳ ὁ πρὸς 
᾽ ,ὔ ,ὔ » ᾿ 5 “ ’ Αρμενίους πόλεμος, ἄνδρας ἐξ ἀρχαίου φίλους τε 
καὶ συμμάχους Ῥωμαίων, οὗς καὶ αὐτοὺς Χρι- 
στιανοὺς ὄντας καὶ τὴν εἰς τὸ θεῖον εὐσέβειαν διὰ 
σπουδῆς ποιουμένους ὃ θεομισὴς εἰδώλοις θύειν 
καὶ δαίμοσιν ἐπαναγκάσαι πεπειραμένος, ἐχθροὺς 
ἀντὶ φίλων καὶ πολεμίους ἀντὶ συμμάχων κατ- 
εστήσατο. 

16 

"᾿ 

᾽ “- κ᾿ }] . 58." Αθρόως δὴ ταῦτα πάντα ὑφ᾽ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν . 
“-" “» , συρρεύσαντα καιρόν, τῆς τοῦ τυράννου θρασύτητος 

- σ΄ τὴν κατὰ τοῦ θείου μεγαλαυχίαν διήλεγξεν, ὅτι 

1 Τῆϊ, “ ραρρίηρ.᾽ 
5 ἄνθραξ, ᾿|ἴκε6 ἔῃθ ἘπΠρΊ 5 ψογὰ “ σαΥριιπο6,᾽ πηθᾶπβ 8 
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ΞΕ Ύννς ΝΎ: 

ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΊΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΙΧ. νη. 1δ---ντῖι. 8 

δνθη ἔπε εἰθοὺῦ ἐμοιηβοῖνοβ βῃου]ἃ θῈ οδυβοᾶ ἰο 
βίυτη ]6 δὖ ἔπ656 ὑπίησβ [Ι͂ἢ ἐσαϊῃ, Ἔχρεϑοϊαϊίοη ννὰϑ 
ΔΙΥΘΘΟῪ δἰτηοϑὺ [ΑἸ] πρ ἴῃ ΨΘΥΥ Τα ΔΠΥ 50υΪ5, Πθη 81] 
αὖ 9Π66, γγΏ 116 [Πο56 βευνίησ ἐπ συυῖῦ βεὺ ἔουτῃ ἀραϊποὺ 
15 ὙΓΕΥΘ ΟἹ ὑΠΕΙΓ ὑγΑΥῪ ἀπα Πδᾶ ποὺ γεὺ Ππίβηθα {πεῖν 
ἸΟΌΓΠΘΥ ἴῃ βοῖης ἰδ γιοῖβ, τῃ6 ΟΠδιηρίοη οἵ Ηἰς οὐαὶ 
ΟΒυτοῆ, Ἔνεη Οοά, 5ἰορρίπρ,: δ5 ἴῦ σγεσθ, {πΠ6 ρτουᾷ 
Ῥοδβιπρ οὗ ἴῃς ὑγγαηὺ ἀραϊπθῦ τ, ἀϊβρίαγεα Ηἰς 
Βδάνθην αἰα οἢ οὐν ΘΠ Δ]. 

ΥΠΙ. ΤῈ ουβίοτηδνυ ταΐηθ, ἱπ4 664, ἃηα 5ῃοννοΥϑ 
οὗ 1ῃς6 ὕπεπ ραν ηρ' τυ ἱηΐου βθαβοη γγουα ΠΟ] ἀϊηρ’ 
ὑπεῖν ἀϑ8] ἀουγηρουν ἀρο ἐπα δαυΐῃ, ἀπ γα γε τα 
νἱβι ΓΕ α ἢ ἀπ ἀποχρεϑοϊθά ξαιηΐπθ, πα οὴ το οἵ {15 
ἃ Ῥίαρτι ἃπα δὴ ουΐογεακ οἵ ἀποῖμον Κἰπα οἵ ἀἴββαββ. 
ΤῊΪ5 Ἰαδίου νγὰβ δῃ α]οου, ν ΒΙοἢ οα δοοουπηΐ οὗ 1ζ5 ἤθυν 
ΟΒαγδοῖεσ νγὰθ οδ]οα δὴ δηΐῆταχ." ϑρυθδαϊηρ 88 
τὸ αἸά ονοὺ ἐῃε Ἂεπεγε μον ἰὺ 864 ἴο σπάδηρου συ θαυ 
1ΐ8 νἱουτηβ ἢ θαὺ Ὁ νγὰϑ ὑπ6 Ἔεγεβ ἐπαὺ 1Ὁ τηδυκϑα ουὐ 
ἴον βρθοΐδὶ αὐΐδοκ, δπα 50 ἰδ νγὰβ {πὸ τηθδηϑ οἵ ἈΠ παϊηρ' 
ΠΌΤΩ 65 Οὗ ΤΘῊ 85 ὙΧ6}} ἃ5 ὑγοιηθῃ ἃπα οἢ!Π]ατθη. 

Ιῃ δαἀαϊξίου ἴο {πῖ5, ὑπ6 ὑγγδπὺ δᾶ {πε {ὈγΌΠΘΥ 
ἔσοι}]6 οὗἉ ὑπ6 νχᾶν ἀραϊπϑὺ ὑπΠ6 Αὐτωθηΐδηβ, τη θη ΠΟ 
ἔτοιη δποίθην {ἐΐπηεβ Πα θθθη ἔα πᾶς δθα 4}1165 οἵ 
πε Βογηδηβ; Ὀυῦ 85 ὑπεὺ ψεσε ΟΝ υβυϊδηβ πᾶ 
ΘΧΟΘΘΟΪΩΡῚΥ εδαγπδϑῦ ἴῃ ὑπεῖν ρίεὺγ ᾿ονγαγβ ἐῃς 1) εἴτΥ, 
τπῖ5 παῖΐον οἵ αοά, ὈΥ αἰξεταρέϊηρ ἕο οοταρεὶ ποῖα ἴο 
βϑουϊῆοα ἐο ἰᾶο]5 δπᾶ ἀδιθοηβ, τηδᾶθ οἵ ὑπεπὶ 0685 
ἱποίθδάα οὗ ἔἰοπᾶς, ἀπα οπουηΐθϑ ἱπϑιθδα οὗ 411165. 
ΤῊ ἔδοὺ {παὺ 411 ἔμε86 ὑπίηρβ οᾶτηβ ἱορεῦμευ 8}} δὲ 

ΟΠ66, δὖ οπα δπᾶ {πὰ βαῖὴδ ἐΐηθ, βεύνεα ἴο τεΐυϊα 
αὐτουϊν ἐπε ἐγγαηὶβ ἰπβοϊεπὺ Ῥοδϑέϊπρ ἀραϊπϑὺ ἐμ 
θεῖν ; ἴου μ6 υδρᾷ ἴο δὔίττη ἱπβο θη ἐμαΐ, οἡ 

Ῥτγεοΐουβ βίοπε οἵ ἃ ἀδυῖς γε οοΐϊοιισ, ἀπ μθποθ ἰδ αἶβὸ τιϑεα οὗ 
ἃ τη] ρηδηΐ π]Ο ΟῚ οἱ 5: Πλ1}18} ΔΡῬΘδύαηςα. 
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δὴ τῆς περὶ τὰ εἴδωλα αὐτοῦ σπουδῆς καὶ τῆς καθ᾽ 
ἡμῶν ἕνεκα πολιορκίας μὴ λιμὸν μηδὲ λοιμὸν μηδὲ 
μὴν πόλεμον ἐπὶ τῶν αὐτοῦ συμβῆναι καιρῶν 
ἐθρασύνετο. ταῦτα δ᾽ οὖν ὁμοῦ καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ 
ἐπελθόντα, καὶ τῆς αὐτοῦ καταστροφῆς περιειλήφει 
τὰ προοίμια. αὐτὸς μὲν οὖν περὶ τὸν πρὸς ᾿Αρ-- 
μενίους πόλεμον ἅμα τοῖς αὐτοῦ στρατοπέδοις 
κατεπονεῖτο, τοὺς δὲ λοιποὺς τῶν τὰς ὑπ᾽ αὐτὸν 
πόλεις οἰκούντων δεινῶς ὁ λιμός τε ἅμα καὶ ὃ 
λοιμὸς κατετρυχέτην, ὡς ἑνὸς μέτρου πυρῶν 
δισχιλίας καὶ πεντακοσίας. ᾿Αττικὰς ἀντικατ- 
αλλάττεσθαι. μυρίοι μὲν οὖν ἐτύγχανον οἱ κατὰ ! 
πόλεις θνήσκοντες, πλείους δὲ τούτων οἱ κατ᾽ 
ἀγρούς τε καὶ κώμας, ὡς ἤδη καὶ τὰς πάλαι τῶν 
ἀγροίκων πολυάνδρους ἀπογραφὰς μικροῦ δεῖν παν- 
τελῆ παθεῖν ἐξάλειψιν, ἀθρόως σχεδὸν ἁπάντων 
ἐνδείᾳ τροφῆς καὶ λοιμώδει νόσῳ διεφθαρμένων. 
τινὲς μὲν οὖν τὰ ἑαυτῶν φίλτατα βραχυτάτης ἐ 
τροφῆς τοῖς εὐπορωτέροις ἀπεμπολᾶν ἠξίουν, 
ἄλλοι δὲ τὰς κτήσεις κατὰ βραχὺ διαπιπράσκοντες 
εἰς ἐσχάτην ἐνδείας ἀπορίαν ἤλαυνον, ἤδη δέ τινες 
σμικρὰ χόρτου διαμασώμενοι σπαράγματα καί 
τινας ἀνέδην φθοροποιοὺς ἐσθίοντες πόας, τὴν τῶν 
σωμάτων ἕξιν λυμαινόμενοι διώλλυντο. καὶ γυ- ἢ 
ναίων δὲ τῶν κατὰ πόλεις εὐγενίδων τινὲς εἰς 
ἀναίσχυντον ἀνάγκην πρὸς τῆς ἀπορίας ἐλαθεῖσαι, 
μεταιτεῖν ἐπὶ τῶν ἀγορῶν προεληλύθεσαν, τῆς 
πάλαι ἐλευθερίου τροφῆς ὑπόδειγμα διὰ τῆς περὶ 
τὸ πρόσωπον αἰδοῦς καὶ τῆς ἀμφὶ τὴν περιβολὴν 
κοσμιότητος ὑποφαίνουσαι. καὶ οἵ μὲν ἀπεσκλὴη- 8 
κότες ὥσπερ εἴδωλα νεκρὰ ὧδε κἀκεῖσε ψυχορ- 
ραγοῦντες ἐνσειόμενοί τε καὶ περιολισθαίνοντες ὑπ᾽ 
ϑ8δ2 
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᾿ δοοουηῦ οὗ ΠΐΞ 268] ἔογ {πε 4015 ἀπά Ηἰβ αὐξδοὶς ἁροῃ 
115, ΠΕΙΤΠΟΥ ἔδγηΐηθ ΠΟΥ ραβϑυ!θ ποθ ΠΟΥ Θνθῃ νυν ἴοοῖς 

Ρίδος ἰπ Ηΐβ ἐϊπηθ. Τῆαβα ἐπίηρβ, ἔθη, οογηΐηρ' ροι 
Βίτα ἐορεῖμον δηα δὲ ἐπε βαυης ἐΐτας ἢδᾶ Ἵοοπϑεϊταϊοά 

 {Π6 ῥγεϊααε οὗ Πΐβ ονευΐῆγον. Ηδ Ηϊτηβο], ἐμογείοσο, 
γγὰ8 ΟῚ Οὐ ΔΙοπρ τντἢ ἢΐβ σοτησηδηάθυθ ἱπ {π6 
Αὐτηθηΐδη νγαῦ ; ψΏ16 ἐπα τοϑὺ οὐ {π6 ᾿πμαθιξαπίς οὗ 

{πε οἰδίεβ ὑπᾶθυ Ἠΐβ σι]8 γε γα 50 ἐθυυ]}Υ τγαβύεα ὈῪ 
᾿ς Ροΐἢ {πε ξατηΐηθ πα {πΠ6 ρεϑύ]εποο, ἐμαὺ ὕνο ἐμουβαπα 

ἔνε Ππυαπάγοα Αἰτος ἀγδοῆτηαβ γευα ρίνθη [Ὁ ἃ βἰπρὶθ 
τηθαϑασα οἵ ψῃθαὶ. (Οὐυηὐ]685 νγὰβ ὑπΠ6 πυτηθοῦ οὗ 
1Πο58 ψῆο γγεσα ἀγίπρ' ἰπ πε οἰδ165, πᾶ 511} Ἰαυρὸυ οὗ 
ἐμοβα ἴῃ {π6 δοιηΐγυ ραᾶγὺβ δπα ν]]αρθ5, τ ἐπα σϑϑα]ὲ 
ἐμαῦ {ῃ6 τεριβύευβ, ὑῃῖο ἢ ἔουτπευν οοπίαϊποα ἐπ 

᾿ς ὨΔΙΏ65 οὗ ἃ ΠΙΙΠΘΙΌΙΒ ΤΓ8] ρορα]αὐϊοη, γγοῦα πον 81] 
θαῦ δηθγοὶγ ψίὶρεα ουὖ; ἴῸγ οπα τηϊρῃξ δἰτηοβὺ 58 ὺ 
ἐβιαὺῦ ἐπ δηξίτα ρορυ]δίϊοη ρου ἃ 8]] αὖ ὁποα ᾿ῃτουρἢ 
Ἰδοῖ οὗ ἔοοα ἀπα ἐμγοιρη ραριιθ. ϑοπμιθ, ἱπάβεά, ἀἸά 

ποὺ Πεβίξαῦε ἕο Ῥαγίδυ ὑποῖν ἀδθαγθθὺ ροββεββίομβ ἴῸΥ 
{Πα βοδηὐίθδῦ ΒΌΡΡΙΥ οὗ ἔοοά ψ ἢ ἔποβε θεύδευ ρτο- 

νἱάθα ; οὐποῖβ βο]α οἱ' ὑπεῖν σοοάϑβ 0016 θγ 1016 ἀπὰ 
γγῈγῈ ἀγίνθη ἴο {Π6 Ἰαδὺ εχ γον οἵ γδηῦ ; δα οὐμοὺβ 

δραὶη ἱπ]υταα ἐπεῖγ ὈΟαΙγ ἢ θα] ἢ, δπα ἀϊθα ἔτοτα 
ΟΠ ονίηρ᾽ 5128}} Ὑυῖβρ8 οὗ Πδὺ πᾶ συθοκίθβϑυ εαὐϊηρ 

οογῥαϊη Ῥϑυηἰοίουβ Πουρ8. Απᾶ δ5 [ὉΓ {ῃε ψοϊηθῃ, 
ΒΟΙῺΘ Ὑ7611-ῬΟΥῊ ἰδ 165 ἴῃ οἰδί68 γεσθ ἀγίνθη ὈῪ {ποεῖν 
γγηῦ ἴο 5ῃδιηβὶβββ πεο}βϑίτυ, δηα σψεηῦ ἔσῃ ἴο θερ 
ἴῃ ἐῃ6 τηδυϊςοί- Ῥ]δοθβ, αἰβρίαυίηρ ἃ ρτοοῦ οὗ ἐπεὶν 

ΠΟΡ]6 ἀρΡυϊηρίηρ ἰῃ ἐπεὶν βῃδιηθίδοθαμπθθβ δπα ὑπὸ 
ἀθοΟΠΟΥ͂ οὗ ἐπαῖν ἀρρᾶγεὶ. Απᾶ βοῖηθ, νγαβίθα αὐγᾶν 
᾿ῃκὸ ρσῃοβίβ οὔ {πε ἀερατθα, δῃᾶ αὐ ἐπε Ἰαϑὲ ρᾶβρ, 
βύστη Ὀ]6α δπα τούξεγεα Ποτα δπα ἐμουα ἔγομα ἱπδθ ἐγ 
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ἀδυναμίας τοῦ στῆναι κατέπιπτον ἐν μέσαις τε 
πλατείαις πρηνεῖς ἡπλωμένοι ὀρέξαι. σφίσιν μικρὸν 
τρύφος ἄρτου κατηντιβόλουν καὶ τὴν ψυχὴν πρὸς 
ἐσχάταις ἔχοντες ἀναπνοαῖς πεινῆν ἐπεβόων, πρὸς 
μόνην ταύτην τὴν ὀδυνηροτάτην φωνὴν εὐσθενεῖς 
καθιστάμενοι: οἱ δὲ τὴν πληθὺν τῶν αἰτούντων 9 
καταπληττόμενοι, ὅσοι τῶν εὐπορωτέρων ἐδόκουν 
εἶναι, μετὰ τὸ μυρία παρασχεῖν εἰς ἀπηνῆ λοιπὸν 
καὶ ἄτεγκτον ἐχώρουν διάθεσιν, τὰ αὐτὰ τοῖς αἰτοῦ- 
σιν ὅσον οὔπω καὶ αὐτοὶ πείσεσθαι προσδοκῶντες͵ 
ὥστ᾽ ἤδη κατὰ μέσας ἀγορὰς καὶ στενωποὺς 
νεκρὰ καὶ γυμνὰ σώματα ἐφ᾽ ἡμέραις πλείοσιν 
ἄταφα διερριμμένα θέαν τοῖς ὁρῶσιν οἰκτροτάτην 
παρέχειν. ἤδη γέ τοι καὶ κυνῶν τινες ἐγίνοντο 1 
βορά, δι’ ἣν μάλιστα αἰτίαν οἱ ζῶντες ἐπὶ τὴν 
κυνοκτονίαν ἐτράποντο δέει τοῦ μὴ λυσσήσαντας 
ἀνθρωποφαγίαν ἐργάσασθαι. οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ] 
ὁ λοιμὸς πάντας οἴκους ἐπεβόσκετο, μάλιστα δ᾽ 
οὕς ὁ λιμὸς διὰ τὸ εὐπορεῖν τροφῶν οὐχ οἷός τε 
ἦν ἐκτρῖψαι" οἱ γοῦν ἐν περιουσίαις, ἄρχοντες καὶ 
ἡγεμόνες καὶ μυρίοι τῶν ἐν τέλει, ὥσπερ ἐπίτηδες 
τῇ λοιμώδει νόσῳ πρὸς τοῦ λιμοῦ καταλελειμ- 
μένοι, ὀξεῖαν καὶ ὠκυτάτην ὑπέμενον τελευτήν. 
πάντα δ᾽ οὖν οἰμωγῶν ἣν ἀνάπλεα, κατὰ πάντας 
τε στενωποὺς ἀγοράς τε καὶ πλατείας οὐδ᾽ ἣν 
ἄλλο τι θεωρεῖν ἢ θρήνους μετὰ τῶν συνήθων 
αὐτοῖς αὐλῶν τε καὶ κτύπων. τοῦτον δὴ τὸν] 
τρόπον δυσὶν ὅπλοις τοῖς προδεδηλωμένοις λοιμοῦ 
τε ὁμοῦ καὶ λιμοῦ στρατεύσας, ὅλας ὁ θάνατος ἐν 
ὀλίγῳ γενεὰς ἐνεμήθη, ὡς ὁρᾶν ἤδη δυεῖν καὶ 
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ἴο 5ἰδηά, ἀπά [6]1] ἄοντι ; ἔπεη, βιγείομθα οαὐ ργοπα 
ἴπ {Π6 τυϊαϑὺ οὔ {π6 βίγβεῖβ ἔπ γ σου] θερ' θυ ἃ 5118}} 
ἼΘΙ] οὗ Ὀγεδα ἴο ΡῈ μαπᾶδβα ἔποϑιη, δἀπᾷ στὰ ἐπα 

Ἰαδὺ Ὀγεαΐῃ ἴῃ ὑποὶγ ὈΟΟῪ οὐ ουὐὐ ὑπαὺ ἐμθῪ σεῦ 
ΠΠΡῪΥ, ἡπαϊπρ' βἰσθηρὶῃ ἔου {Π15 ταοϑὺ δηρθῃδα οὗ 

ΟΥ65. ἴοπθ. Οὐμδιβ, βϑο ἢ ἃ8. ὑγεῦα τεραυαθα 88 
θε]οπρίηρ ἴο {πΠ6 Ὑγϑα! Ποὺ οἰαβθ65, δηδζϑα αὖ {π6 
του] α οὗ θερραιβ, ἴδεν. οίνίηρ οουηί]θβ8. 4068, 
Βεποοίουη δαἀορίεα ἃ ματα ἂπᾶ ῥ᾽ 1685 ἔγασηθς οὗ 
τηϊηά, βίποα πεν Ἔχρεοϊθα ἐπαὺ θαΐοσγα νον Ἰοπρ' Π6Υ 
σου] Ὀ6 βυ Π υῖησ [Π6 βδυη6 τηΐβευῪ 85 ὑπ6 θαρρδῖβ ; 
80 ὑπαὶ ἱπ ἐπα τηϊάϑὺ οἵ τηδυϊκοῦ- Ῥ]αοο5. πα 8]16γ5 

586 ἃπα παϊκοα Ὀοαῖ68 ἰὰγ βοαϊίεγεα ἤευα δπα ὑπετα 
ΠΡυτὶΘα ΤῸΥ ταδὴν ἄδγ8, ργεβϑθηϊηρ ἃ τποϑὺ ρἰΐθοιιβ 

δρεοίδοϊας ἕο ἔμοβα ψῆο ὅδν με. ϑουθ δοίμδ]]ν 
Ὀδοδτηα οοα ον ἔθου ἀορβ ; δπᾶ οῃ  ϑῆγ ἴον ὑΠ|5 γθαβοῃ 
ἔδοβα ψο ψεγα αἰῖνα ἐυσπδα ἴο ΚΙΠπρ ἄορ, ἴον ἔδαυ 
βϑὺ ἔθου τηϊρηῦ Ὀθοουης τηδα πα ὑὰτη ἴο ἀδθνουτίηρ' 
6η. Βιυΐ ψογϑὺ οὗ 8]1, {π6 ρϑβϑι!!θποα 4150 θαϊζεπεα 

ΠΡΟῚ ΘΥΕΙΎ Πουβ6, Ἔβρθοίδ!]ν ἔποβα σου ὑπ ἔατηῖπα 
Θοι Πα ποὺ οοτρ]οίοὶυ ἀδβίσου θθοδιβα ἐμ  υ σγοτα ψγῈ]]} 
τον 64 ὙΠ ἔοοά. Μδεῃ, ἔογ βχϑιηρῖθ, ἴῃ δἰαθηὶ 
ΟἸστουτηβίύδποθβ, Γ]ΘΥ5 Δα ΘΌΥΘΥΠΟΥΒ 8Π6 ΠυΊΡ6Ι5 οὗ 
ΟΠ οἶα]5, γῃπο δα θεεδη Ἰεΐν, ἃ5 1 ψγεσα, οὗ βεῦ ρισροβα 
Ογ {πε ἔατηΐπα ἔον {πΠ6 Ῥεπϑῆϊ οὔ {Π6 ρίαριιθβ, δπάυτεα 
ἢ ΒΠΔΙΡ δἃΠα γε Ὺ ΒρΕΘαῪ ἀδαῖῃ. 80 δνϑιῪ ρΙδοθ νγὰϑ 
1] οὗ Ἰατηθηϊαίίοηβ ἢ ἴῃ ἜνΕΙῪ ἅΠ|6Ὺ δπα τηδυκοῦ- 
Ἴδα δηᾶ βἰγεοὺ ἔμπεσε γὰβ ποϊῃϊηρ ἴο 6 βθβϑθὴ θαΐ 
ἸΠΘΥᾺ] αἷγροϑ, ἑοσεῦμον τὶ πε ἤσΐαεβ δηα ποίβαβ' 
Ῥαὺ δοοοιηρδην ἔμοα. Τῆυβ νγαρίηρ γγὰν τ ἢ ὑΠ6 
ἰουθϑαϊα ἔνγο ὑσεᾶροηβ, ρεϑύϊ!εποα δηα ξαμιΐηθ, ἀβαίῃ 
βνουγοα ψΠ0]6 ἔτη 65 ἴῃ ἃ 5ῃμογὺ ἐΐπηθ, 580 ὑπδὺ ὉΠ6 
Ἰσθῦ δούμ!}]ν 566 πα Ροάᾶϊεβ οὗ ὕνο οὐ ἔῆγαε ἀθδὰ 

1 Οὐ ““ΡῬβαϊίηρ; (οὗ Ὀγϑαβίβ).᾽"᾽ 
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τριῶν σώματα νεκρῶν ὑπὸ μίαν ἐκφορὰν π 
κομιζόμενα. 3 
Τοιαῦτα τῆς Μαξιμίνου μεγαλαυχίας καὶ τῶ 

κατὰ πόλεις καθ᾽ ἡμῶν ψηφισμάτων τὰ ἐπίχει 
ἦν, ὅτε καὶ τῆς Χριστιανῶν περὶ πάντα σπου 
τε καὶ εὐσεβείας πᾶσιν ἔθνεσιν διάδηλα κατέ: 
τὰ τεκμήρια. μόνοι γοῦν ἐν τηλικαύτῃ κακ 
περιστάσει τὸ συμπαθὲς καὶ φιλάνθρωπον ἔργοις 
αὐτοῖς ἐπιδεικνύμενοι, διὰ πάσης ἡμέρας οἵ μὲν 
τῇ τῶν θνῃσκόντων (μυριάδες δ᾽ ἦσαν οἷς οὔτ᾿ 
ἦν ὃ ἐπιμελησόμενος) κηδείᾳ τε καὶ ταφῇ προσ- 
εκαρτέρουν, οἱ δὲ τῶν ἀνὰ πᾶσαν τὴν πόλιν πρὸ! 
τοῦ λιμοῦ κατατρυχομένων τὴν πληθὺν ὑπὸ μίαν 
σύναξιν ἀθροίζοντες ἄρτους διένεμον τοῖς πᾶσιν, 
ὡς περιβόητον εἰς πάντας ἀνθρώπους καταστῆναι 
τὸ πρᾶγμα θεόν τε τῶν Χριστιανῶν δοξάζ 
εὐσεβεῖς τε καὶ μόνους θεοσεβεῖς τούτους ἀληθ 
πρὸς αὐτῶν ἐλεγχθέντας τῶν πραγμάτων ὁ 
λογεῖν. 
Ἔφ᾽ οἷς τοῦτον ἐπιτελουμένοις τὸν τρόπον μ ρ 

μέγας καὶ οὐράνιος Χριστιανῶν ὑπέρμαχος θε 
τὴν κατὰ πάντων ἀνθρώπων διὰ τῶν δεδηλωμέν 
ἐπιδειξάμενος ἀπειλὴν καὶ ἀγανάκτησιν ἀνθ᾽ 
εἰς ἡμᾶς ὑπερβαλλόντως ἐνεδείξαντο, τὴν εὐμε 
καὶ φαιδρὰν τῆς αὐτοῦ περὶ ἡμᾶς προνοίας αὖθ 
ἡμῖν αὐγὴν ἀπεδίδου, ὡς ἐν βαθεῖ σκότῳ πα 
δοξότατα φῶς ἡμῖν ἐξ αὐτοῦ καταλάμπων εἰρή 
ἐκῴφανές τε τοῖς πᾶσιν καθιστὰς θεὸν αὐτὸν τά 
καθ᾽ ἡμᾶς ἐπίσκοπον διὰ παντὸς γεγονέναι πρα' 
μάτων, μαστίζοντα μὲν καὶ διὰ τῶν περιστάσεων 
κατὰ καιρὸν ἐπιστρέφοντα τὸν αὐτοῦ λαὸν πάλιν 
τ᾽ αὖ μετὰ τὴν αὐτάρκη παιδείαν ἵλεω καὶ εὐμενῆ 
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ῬΘΙΒΟῺΒ ΟΔΥΤΘα οὐὖ ἴογ Ὀυτία! ἴῃ ἃ βἰηρὶθ ἔππογαὶ 
ἐγαῖη. 

 ΒΌΟΠ σεῦ {π6 σψγαρθβ γϑοεϊνοα ἔοῦ {π6 ρῥγουᾷᾶ 
θοαδίϊηρ' οὗ Μαχίμϊῃ πᾶ ἔον π6 ρου οπβ ργεβεπίθα 
" 1π|6 οἰδ65. ἀραϊπϑῦ ἃ8; ψ 16 ἰῃ6 ρῥγοοῖβ. οὗ {π6 
ΟἸΥἰβυϊδηβ᾽ 268] ἃπαᾶ ρῥίθιυ ἴῃ ΘΥΘΙῪ τοϑρεοὺῦ ψγο 6 
τηδηϊοϑῦ ἴο 411} ὑῃ6 πεαΐπεη. ΕῸΣ δχϑιρὶθ, ἐμοῦ 
ΔΙΟΠπα ἰπ 500} 8ῃ ον] οἰαΐε οὗ δδαίνβ σανθ ργδοῦϊοδὶ 
Θνιάθποα οὗ ἐποῖν βυυαραίῃυ ἀπά Βυτηδηϊν : 84}1 ἀδῪ 
Ἰοηρ' βοῖηθ οἵ ἐμείὰ μου ἀρ ΠΌΥ ρέγβονουθ ἴῃ 
Ῥαυουτηΐηρ' {Π6 Ἰαϑὺ οἰἥοοβ ἔου πε ἀγίπρ' ἀπ Ὀυγγίηρ; 
ἔπαπὰ (ον ὑπεγα ασα σουη] 655 ΠυτΏ 6.8, Δα ΠΟ ΟὯ6 
ἴο Ἰοοὶς δον ὑπμοιὰ); σμῖ]6 οἴμοῖβ νου ραίθοῦ 
ἱοροίμου 'π ἃ 5]Πρ1]6 δββθιθίασα ὑπ6 ταυϊϊταᾶςε οὗ 
ἔποβα ψγΠο 411 ἐπγουρμουΐ {πΠ6 οἰ σγεσα νγαϑιθα σἱτ ἢ 

6 ξατηΐηθ, δᾶ αἰβδισίθαϊα Ὀγθδα ἴο ὑπϑτα 411], 8ο ἐμαῦ 
οἷν δοίϊοῃ γγὰϑ ἢ 81] τη θη 5 1105, δηα ὑπαν ρ]ουβοα 

Ἧς Οοά οὗ {με ΟΠ γί ϑυίδηβ, δηα, οοηνίποθα ΡΥ {π6 
Θδϑ 5. ὑμποηηβεῖνεβ, δοϊπον]θαρεα ὑπαὺῦ ἐπε Ὺ δίοπθ 

γΕ͵6 ὑγᾺ} Ὁ Ρίουβ δπα (οὐ-δαγίηρ. 
Αὔἴου ἐπθθ6 ἐπίηρθβ ψοσα ὑμππι5. Δοσουηρ} ]5Πη64, Οοά, 
6 ργεαῦ δπα μδανθηὶν ΟΠαχρίοη οὗ ὑπ6 ΟΠ ν βϊδπβ, 
Ἤδη Ηδ Παά αἰβρίαγεὰ Ηἰ5 ὑμπγεαϊεπίπρ πα ψυαὶῃ 
αἰηδϑὺ 81} τθὴ ὈΥ ἐπε δἰογεϑβαϊ τβθϑῃβ, ἴῃ ταὔαττι ἔῸΥ 
οἷν δχοθαθαΐϊηρ' σγεδῦ αὐΐδοῖκβ ἀραϊπϑὺ 15, ΟΘΠ66 ἀρδίῃ 
ϑἰογϑα ἴο ὰ8 ἐπε Ὀτρηῦ πα Κίπα]ν τδαΐαποα οὗ ΗΙ5 
τον! ἀθηὐ8] σατο Ὁ ἃ5. Μοβὺ τῃδυνα]]οιβγ, 85. ἴῃ 
ῬΠΙοΚ ἀδυῖκηθϑθ, Ηδ οαυβοα {π6 ἸΙρῃῦ οὗ ρεδοβ ἴο 
ἴπ6 ΡΟ 5 ἤτοτη Ηϊτηβο] δ, πα τηδᾶς 10 τηδηϊαϑῦ 
8}} τῃηαὺ αοα Ηϊτη56}1 μα θθδη νγαιοῃίηρ' ΟΥ̓ΘῚ Οὐ 

{αἰγθ σοηεϊ θα }Π!γ, αὖ {ἰτηθθ βοουγρίπρ πα ἰπ ἀα6 
ΘΆ50η οουτϑοξίηρ Ηἰβ ρΡ6ορ]8 ὈῪ τλθδηβ οὔ τη!βέου θη 68, 
ἃ ἀραΐῃ οἱ π6 οἵποὺ παπᾶ δου βυοϊθπὺ ομϑίϊβο- 
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ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

τοῖς εἰς αὐτὸν τὰς ἐλπίδας ἔχουσιν ἀναφαινό- 
μενον. 

ΙΧ. Οὕτω δῆτα ἸζΚωνσταντίνου, ὃν βασιλέα ἐκ 
βασιλέως εὐσεβῆ τε ἐξ εὐσεβεστάτου καὶ πάντα 
σωφρονεστάτου γεγονέναι προειρήκαμεν, Λικιννίου 
τε τοῦ μετ᾽ αὐτόν, συνέσει καὶ εὐσεβείᾳ τετι- 
μημένων, πρὸς τοῦ παμβασιλέως θεοῦ τε τῶν 
ὅλων καὶ σωτῆρος κατὰ τῶν δυσσεβεστάτων 
τυράννων ἀνεγηγερμένου πολέμου τε νόμῳ παρα- 
ταξαμένου, θεοῦ συμμαχοῦντος σωτῆρος δύο θεο- 
φιλῶν κατὰ τῶν δύο δυσσεβεστάτων τυράννων 
ἀνεγηγερμένων πολέμου τε νόμῳ παραταξαμένων, 
εοῦ συμμαχοῦντος αὐτοῖς παραδοξότατα, πίπτει 

μὲν ἐπὶ Ῥώμης ὑπὸ Κωνσταντῖνον Μαξέντιος, 
ὁ δ᾽ ἐπ᾽ ἀνατολῆς οὐ πολὺν ἐπιζήσας ἐκείνῳ χρόνον, 
αἰσχίστῳ καὶ αὐτὸς ὑπὸ Λικίννιον οὔπω μανέντα 
μολδ καταστρέφει θανάτῳ. ᾿ ἀρ δανθοδος ; 

ρότερός γε μὴν ὃ καὶ τιμῇ καὶ τάξει τῆς 
βασιλείας πρῶτος Κωνσταντῖνος τῶν ἐπὶ Ῥώμης 
κατατυραννουμένων φειδὼ λαβών, θεὸν τὸν οὐρά- 
νιον τόν τε τούτου λόγον, αὐτὸν δὴ τὸν πάντων 
σωτῆρα ᾿Ϊησοῦν Χριστόν, σύμμαχον δι᾽ εὐχῶν 
ἐπικαλεσάμενος, πρόεισιν πανστρατιᾷ, Ῥωμαίοις 
τὰ τῆς ἐκ προγόνων ἐλευθερίας προμνώμενος. 
Μαξεντίου. δῆτα μᾶλλον ταῖς κατὰ γοητείαν 
μηχαναῖς ἢ τῇ τῶν ὑπηκόων ἐπιθαρσοῦντος εὐνοίᾳ, 
προελθεῖν γε μὴν οὐδ᾽ ὅσον πυλῶν τοῦ ἄστεος 
ἐπιτολμῶντος, ὁπλιτῶν δ᾽ ἀνηρίθμῳ πλήθει κᾷ 
στρατοπέδων λόχοις μυρίοις πάντα τόπον Κι 

͵ὔ , “ ᾽ ἤ “-“ « , Υ χώραν καὶ πόλιν, ὅση τις ἐν κύκλῳ τῆς Ῥωμαίων 

: ψἱ] ἢ, 18. 12 ἢ. 
3 ΤῊΪ5 18 ἃ ἰγαπϑιαἰίοη οὗ ἔμθ ἑοχὲ σίνεη ἱπ ΑΤΈΕ. ἮΝ 
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χηρηΐ 5Που Πρ ΤΠΕΥΟΥ 8ηα σοοαν}}} ἴο ἐμοβα ψῃο ἢχ 
ἐμοῖσ Πορ65 ου Ηΐτη. 

ΙΧ. Τῆυβ ἱπ σα τῃ (οπδίδηἰίηθ, ΠΟ, 85 δἰογοβϑαϊα,1 
γγ85 ΕἸΩΡΘΙΌΥ ἃ Πα βρυιηρ' ἔτοτη 8 ἘΠΏΡΟΥΟΥ, Ρἱοιβ 
ΔΩ βρυππρ' ἔΌΤα ἃ τηοϑὺ ρίοιιβ δηα ἴῃ βυευῦυ ταβρθοῦ 
τηοϑὺ ρυπαθπὶ ἔαιμου, δπα 1 οϊπἶπιβ, ηο γδηκοα ποχὺ 
ἴο Πίτη---ο ἢ Ποπουτοα ἴον ὑμπεῖγ πἀπαογϑίδπαϊηρ 
δα ρῥἱεῖγ.---υγευα βἐ τε ὰἃρ ὈΥ ἐπε Κίηρ οὗ Κίηρϑβ, 

Οοᾶ οἔἙ [6 υπίνεουβα δηα βανίουν, ὕνγο ταθη Ῥεϊονθα 
οὗ Οοά, δραϊηϑὺ ὑῃθ6 ὕνο τιοϑὲ ἱπιρίοιιβ ὑγυδηΐβ ; 
δα ΜΉΘ η τγῶν νγὰβ ἔΟΥτ Α}]ν επρᾶροα, Οοα ρῥγονεα 
ἐπαῖ ΔΠγΥ" ἴῃ {πε τηοϑὺ ψΟΠαοΥ Ἢ] τϑηπου, ἂπᾶ 
Μαχεοπίϊυϑ ἔ6]] αὖ Βοτας δὖ {π6 μαπᾶβ οὗ οπβίδηϊησ : 
Ὑγ}1|6 με 3 οὗ {π6 Ἐϊαϑὺ ἀἸα ποῖ Ἰοπρ' βυγνίνα Βίτη, ἔν 
ἢς ἴοο ρεϑυϊϑῃβα ὈῪ ἃ τιοβὺ ἀἰβρυδοθῖα! ἀθαῖῃ αὖ {Π6 
Βαηαϑ οὗ ΓΔοϊπῖιι5, γῃο μα ποὺ γεῦ Ῥεβοοτηθδ τηϑά." 

. Βαΐ ἴο γϑϑῦταθ. (οπϑίδηξίπθ, ὅΠ6 σαρουῖου οὗ {π6 
ἘΤΩΡΟΥΟΥΒ ἴῃ Υδηῖ πα αἱρσηίςγ, νγὰβ ὑΠπ6 ἢγϑὺ ἴο ἴδκθ 
Ῥἱξγ οα ἔμοβα ϑυθδ)θοϊθα ἕο ὑγγδηπΥ αὖ ἤοιαα ; δηά, 

ΟΔΠΠ Πρ’ ἴῃ ΡΥΔΥΘΥ ἀρου σα ψ}}0 15 'ἴπ πδᾶνθη, δπα Ηἰἴβ 
γγοτά, Ἔνδῃ 7655 ΟΠ τὺ [ῃς βϑανίουν οὗ 411, 85 15 }]ν, 
ΒΕ δἀναποβᾶ ἴῃ {1]] οτος, ββεκίηρ' ἴο βεοῦτα ἔου {Π6 
Ἐογηδηβ ἐποὶνγ δποθϑίσαὶ Πθουγ. Μαχαπίϊυβ, ἴο 6 
ΒΌΓ6, Ραὺ Πῖ5 ὑγτυδὺ γαῦμοὺ ἴῃ ἀθνίοαβ οὗ τηᾶρῖο ἴΠδη ἴπ 
ἔπε ροοῦν!!} οὗ Ηἰ5 συ] εοἰβ, δπά ἱπὶ ὑγατῃ αἸα ποῦ ἀἀγα 
ἴο δἄνδποθ θνθη Ὀεγοπά {πε οἰἐγ᾽5 ραἴβ, μαὺ νη ἀπ 
᾿ἰπηυτηθγΆ 0 ]6 τυ] τε οὗ μϑανυ-ϑιτηθα βο] ουβ ἀπά 
ρουπί]655 Ὀοάϊ65 οὗἩ Ἰερίοπαυίθβ βεουγθα ἘνΘΙΎ ὈΪδο6 
πα αἰδίυίοῦ δπᾶ οἷζγ ὑπαῦ παᾷ θδβεπ τεαποθα ἴο 
ΒΙανΘΙΎ ὈΥ Πίτη ἴῃ ἐπα θην τοπ5 οἵ Βοτας δπᾶ ἴῃ ἃ]] 

5Πουίον ἱεχὶ οὐ Ἐπιβερίυβ (ΒΟ ΜΣ) τγιὰπβ 858 ἔ]Π]ονΒ : “ΤΠ 
ἐπ ἐγσατῃ Οοπϑοίαπεϊπε.. . . πιοβὲ Ῥγπᾶοπὲ βαίμον, νγὰ8 βέϊγγεα 
ὌΡ Ὀγ {πε . .. ϑανίοιυγ, ϑαϊηϑὶ ἔμοβα πιοϑὲ ἱτηρίοιιβ ὑγταηΐβ 
ε΄... (ὐοὰ Ῥγονδα ᾿ηἶ5 41}... .᾽ : 

3. Μαᾳχίιἰπηΐη. 4 ΤῊΪ5 οἰαιϑε 15 ἃ ἰαἴδὺ δα αϊοη. 
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Εχ. 1δ, 4. ὅ 

Ρᾳ, 7, 1δ. 16 

ΕΌΒΕΒΙΟΘΒ 

καὶ ̓ Ιταλίας ἁπάσης ὑπ᾽ αὐτῷ δεδούλωτο, φραξα- 
μένου, ὁ τῆς ἐκ θεοῦ συμμαχίας ἀνημμένος βασιλεὺς 
ἐπιὼν πρώτῃ καὶ δευτέρᾳ καὶ τρίτῃ τοῦ ,Τυράννου 
παρατάξει. εὖ μάλα τε πάσας ἑλών, πρόεισιν ἐπὶ 
πλεῖστον ὅ ὅσον τῆς ̓ Ιταλίας ἤδη τε αὐτῆς Ῥώμης 
ἄγχιστα ἦν" εἶθ᾽ ὡς μὴ τοῦ τυράννου χάριν Ῥω- 
μαίοις πολεμεῖν ἀναγκάζοιτο, θεὸς αὐτὸς δεσμοῖς 
τισιν ὥσπερ τὸν τύραννον πορρωτάτω πυλῶν 
55 7 Ἕ Ἁ ΄ὔ ᾿Ὶ ᾿Ὶ 3 “-“ ε ᾽ 

ἐξέλκει καὶ τὰ πάλαι δὴ κατὰ ἀσεβῶν ὡς ἐν 
μύθου λόγῳ παρὰ τοῖς πλείστοις ἀπιστούμενα, 
πιστά γε μὴν πιστοῖς ἐν ἱεραῖς βίβλοις ἐστηλι- 
τευμένα, αὐτῇ ἐναργείᾳ πᾶσιν ἁπλῶς εἰπεῖν, 

“- " ΕΣ , 3 -“ Ἀ ͵ πιστοῖς καὶ ἀπίστοις, ὀφθαλμοῖς τὰ παράδοξα 
“- 3 “- 

παρειληφόσιν, ἐπιστώσατο. ὥσπερ γοῦν ἐπ᾽ αὐτοῦ 
Μωυσέως καὶ τοῦ πάλαι θεοσεβοῦς Ἑβραίων 
γένους “ἅρματα Φαραὼ καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ 
ΝΜ ᾽ » ΄, 3 ’ ἔρριψεν εἰς θάλασσαν, ἐπιλέκτους ἀναβάτας τρι- 
στάτας" κατεπόθησαν ἐν θαλάσσῃ ἐρυθρᾷ, πόντος 
: ͵ ᾽ ,ὔ 7) Α . ᾽ ᾿Ὶ ᾿Ὶ Α 7 ἐκάλυψεν αὐτούς, κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ Μαξέντιος 
. 3 3 πων δ «ς - Α ὔ {» » οἵ τε ἀμφ᾽ αὐτὸν ὁπλῖται καὶ δορυφόροι “᾿ ἔδυσαν εἰς 

Α ε ᾽ , ΟΝ; ,, “- εἿ “ΔἙΙΙἊ “ βυθὸν ὡς εἰ λίθος, ὁπηνίκα νῶτα δοὺς τῇ ἐκ θεοῦ 
μετὰ Κωνσταντίνου δυνάμει, τὸν πρὸ τῆς πορείας 
διήει ποταμόν, ὃν αὐτὸς “σκάφεσιν ζεύξας καὶ εὖ 
μάλα γεφυρώσας μηχανὴν ὀλέθρου καθ᾽ ἑαυτοῦ 
συνεστήσατο" ἐφ᾽ ᾧ ἦν εἰπεῖν “λάκκον ὠὦρυξεν καὶ, 
ἀνέσκαψεν αὐτόν, καὶ ἐμπεσεῖται εἰς βόθρον ὃν 

᾽ ᾿ς ᾿] ,ὔ ε ,ὔ ᾽ “« ᾽ Ἁ εἰργάσατο. ἐπιστρέψει ὁ πόνος αὐτοῦ εἰς κεφαλὴν 
αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ κορυφὴν αὐτοῦ ἡ ἀδικία αὐτοῦ 
καταβήσεται. 

, “-“ “ “ι..8 “ “- , 

Ταύτῃ δῆτα τοῦ ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ ζεύγματος 
διαλυθέντος, ὑφιζάνει “μὲν ἡ διάβασις, χωρεῖ 
ἀθρόως αὔτανδρα κατὰ τοῦ βυθοῦ τὰ σκάφη, καὶ 
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Τὰν. Τὴ6 Ἐχηρεσου, οἰοβεὶυ ταὶ γίπρ ὁπ ὑπ6 ΠΕΡ 
 ἐπαῦ οομηθ5 ἤτοστα Οοά, αὐξδοκοα {ῃ6 ἢγϑῦ, βεβοοπᾷ δηα 
 ἐπίνα οὗ {Π6 ὑγγδην᾽β δυτηΐθβ, ἃηα οαρίατίηρ' ἔμ θτα 81} 

γ ἢ Θα56 δαναποθα οὐοὺ ἃ ἰᾶσρα ρατὺ οἵ Π{Α]Ὺ, δοῦύπδ!]ν 
ΘΟΙ Πρ ΨΕΙΎ Π6ΔΙ ἴο ἤοπια 1561. ΤΉΘθη, ἐπαὺ ἢδ 
τηϊρηῦ ποὺ ῬῈ οουηρθ]θα Ὀεοᾶυβα οὗ ἐπε ἐγγδηὺ ἴο 
Πρἢὺ ἀραϊπδῦ Βουηδπβ, αοα Ηϊτηβ61} δ5 1 σ᾿} ΟΠ αΐηβ 

 ἀϊαρροα {πε ὑγγδηὺ ἔδυ ἀνγὰὺ ἴγοτα {πΠῸ σαΐθϑ ; δῃᾶ 
 ἴδοβ6 ἐπίπρϑ ψῃοἢ γαγα ἰμβου 64 Ἰοηρ ἀρῸ ἰπ ἐπ6 

Βδουθα ῬΟΟΚΒ ἀραϊηδὺ σοῖο τηθη---ἰο ψΠΪΟἢ 85 ἃ 
ἢ ΨΕΥῪ ΤΔΗΥ σανα ΠῸ ἔα τ, γεὺ σγεσα πον νου τυ 

οὗ ἔαϊτ ἢ ἕο ἐπα ξαὶ  Π Ὁ]-- --πονν ὈῪ ὑπαὶ νΟΥῪ οἰ θδυ 655 
ἐουπα ἔα η, ἰπ ἃ νψοτᾶ, ψ ἢ 411, [αι Ὁ] ἀπα αι ἢ] 655, 
γγη0Ὸ Παᾶ {πε τηΐγδοὶα Ὀϑΐοτε ἐπε ῖῦ αγεβ. Α58, ἔου 
ΘΧΔΙΏΡΪΘ, ἰπ {πε ἀδγ5 οὗ Μοβεβ Βίτηβο! δπα {πε δποίθηςϊ 
δα σοαϊν τος οἵ {π6 Ηθῦγονβ, “ ῬΏΔΥΔΟΠ 5 ομαυοῖβ 
Δα ἢὶθ μοϑρὺ μαΐῃ με οδϑὺ ἱπίο {π6 568, ἢἷβ οσβοβθῃ 
ΒοΥβθθη, Ἔυθη οδρίαϊηβ, ὑΠ6Υ ΕΓ ΒΚ ἴῃ ὑΠ6 Βεα 
564, ἔπε ἄδερ οονεγεά ἔμοῖὰ ᾿᾿ ; ἴῃ {πΠ6 βϑ1ὴ6 Ὑγ8Υ ͵50 
Μαχεπίϊαβ ἀπᾶ ἐπε δυπιθα βο] ἴουβ 8πα συδταβ ἀτουσπα 
Βίτη “νγεπὺ ον ἰηἴο ἐπε ἀδθρίῃβ {πὸ ἃ βίοπε,᾽ σῇθη 
ἢς ἑυγποα ἢἰ5 Ῥδοκ Ρεΐογσε ἴῃς (οάα-βεπῦ ροόνγεὺ ὑμαῦ 
νγᾶβ5 ψ ἢ Οοπδίδηίηθ, δηα νγὰβ ογοϑϑίηρ' {Π6 τῖνου ἐπα 
Ιὰγ ἴῃ Ηἷβ ραΐῃ, ψῇῃΐοῃ μα Πίτηβε! πδα Ὀυαρδα τἱρῃῦ 
γγ6}} Ὀγ οἰπίπρ' οὗ θοαΐβ, ἀπ 50 ἔουτηθα ᾿ηἴο δπ βηρπ6 

 οΥ ἀεϑίγαοίίοη ἀραϊπϑὺ Ηἰπιβο]έ, ὙΥ̓Βουεἴουε ὁΠ6 τϊρηΐ 
ΒΔΥ : “Ηε Παίῃ τηδάδ ἃ ρἷϊ, δπὰ αἱρρϑα ἴδ, ἀπα 5}4]] 
[411 ἰπΐο ἐπα αἰΐο σι ῃΐοἢ μα τπδάθ. Ηἰΐβ ψοὺκ 584]]} 
τούτη ΠΡΟ Πἷβ ον Π6δα, δηα ᾿ἷβ συ] ο Κα π655 5}4]] 
ΘΟΠη6 ἀονγῃ ὩΡΟΙ Πΐ5 οὐσῃ ραΐθ.᾿ 

Τῆυβ νου, ἐμγουρη ἐπα Ὀγεακίηρ' οὗἩ ὑΠ6 Ῥυϊᾶρβ 
ΟΥΘΥ ἐῃ6 τῖνϑυ, ὑΠπ6 ρϑββϑᾶρβ δουῦΌ5885 οο]αρβ6ά, δηα ἄοννῃ 
γγεηΐ ἐπα θοαδὺβ 411] αὖ ὁποθ, γγδῃ 8δηᾶ 8]}, ἰηἴο {π6 ἄθερ ; 
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αὐτός γε πρῶτος ὁ δυσσεβέστατος, εἶτα δὲ καὶ οἱ 
ἀμφ᾽ αὐτὸν ὑπασπισταί, ἣ τὰ θεῖα προαναφωνεῖ 

Βχ. 15,10 λόγια, ἔδυσαν ὡς εἰ μόλιβδος ἐν ὕδατι σφοδρῷ" 
ὥστε εἰκότως εἰ μὴ λόγοις ἔργοις δ᾽ οὖν ὁμοίως 8 

Ἐκ. 14,81 τοῖς ἀμφὶ τὸν μέγαν θεράποντα Μωυσέα τοὺς παρὰ 
θεοῦ τὴν νίκην ἀραμένους αὐτὰ δὴ τὰ κατὰ τοῦ 
πάλαι δυσσεβοῦς τυράννου ὧδέ πως ἂν ὑμνεῖν καὶ 

Εχ. 16,1. 3. λέγειν “ ᾷσωμεν τῷ κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται. 
1 σ ἧς 3 Ἷ μὲ 3 ,ὔ Α ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς θάλασσαν" βοηθὸς 

καὶ σκεπαστής μου κύριος, ἐγένετό μοι εἰς σω- 
τηρίαν ᾿᾿ καὶ “τίς ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς, κύριε, τίς 
ὅμοιός σοι; δεδοξασμένος ἐν ἁγίοις, θαυμαστὸς 
ἐν δόξαις, ποιῶν τέρατα. 
Ταῦτα καὶ ὅσα τούτοις ἀδελφά τε καὶ ἐμφερῆ 9 

Κωνσταντῖνος τῷ πανηγεμόνι καὶ τῆς νίκης αἰτίῳ 
θεῷ αὐτοῖς ἔργοις ἀνυμνήσας, ἐπὶ Ῥώμης μετ᾽ 
ἐπινικίων εἰσήλαυνεν, πάντων ἀθρόως αὐτὸν ἅμα 
κομιδῇ νηπίοις καὶ γυναιξὶν τῶν τε ἀπὸ τῆς 
συγκλήτου βουλῆς καὶ τῶν ἄλλως διασημοτάτων 
σὺν παντὶ δήμῳ Ῥωμαίων φαιδροῖς ὄμμασιν αὐταῖς 
ψυχαῖς οἷα λυτρωτὴν σωτῆρά τε καὶ εὐεργέτην 
μετ᾽ εὐφημιῶν καὶ ἀπλήστου χαρᾶς ὑποδεχομένων" 
ὃ δ᾽ ὥσπερ ἔμφυτον τὴν εἰς θεὸν εὐσέβειαν κεκτη-] 
μένος, μηδ᾽ ὅλως ἐπὶ ταῖς βοαῖς ὑποσαλευόμενος 
μηδ᾽ ἐπαιρόμενος τοῖς ἐπαίνοις, εὖ μάλα τῆς ἐκ 
θεοῦ συνῃσθημένος βοηθείας, αὐτίκα τοῦ σωτηρίου 
τρόπαιον πάθους ὑπὸ χεῖρα ἰδίας εἰκόνος ἀνατεθῆναι 
προστάττει, καὶ δὴ τὸ σωτήριον σημεῖον ἐπὶ τῇ 
δεξιᾷ κατέχοντα αὐτὸν ἐν τῷ μάλιστα τῶν ἐπὶ 
“Ῥώμης δεδημοσιευμένῳ τόπῳ στήσαντας αὐτὴν 
δὴ ταύτην προγραφὴν ἐντάξαι ῥήμασιν αὐτοῖς τῇ 
“Ῥωμαίων ἐγκελεύεται φωνῇ" “᾿ τούτῳ τῷ σω-! 
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δα ἢγϑὶ οὗ 4}}] ἢ Πἰταβϑὶ, ἐμὰ τποϑὺ ποκα οὐ σιθη, 
ο΄ πᾶ ἐῃδῃ αἷβο {πὸ βῃ 1614 - θθαγουβ ἀγουπα Ἠΐτω, δα ἐῃ6 

αἰνίηθ οὐδοῖθβ ἔογειθ]], βδηῖκ 88 Ἰεδᾶ ἰπ ἐπε τηϊρηὶν 
γγαΐθυθ. 80 {πμαὺ βυϊξαθ]ν, ἢ ποὺ ἴθ ψοτάβ, αὖ ἰδαϑὶ 
ἰπ ἀεράβ, {ππθ ῃ6 ἐὉ]ΠΟνγοῦς οὗ Π6 στεαὺ βευνδηΐ 
Μοβοβ, ἔμοβα ψῇῆο μδά σοὶ {π6 νἱοίουν θγῪ ἐπε ΠεΙρ 
ΟΥ̓ Θοα τηϊρηῦ ἴπ βουὴηβ βογῦ ἢγυηῃ {Ππ6 νΕΥῪ βδῖὴθ οσ5 
ψΒΟἢ γυῖα αὐξετοα ἀραϊπδὺ [Π6 νος α ὑγτδηΐ οὗ οἹ]ά, 
ὉΠ Β8Υ͂ : “[,εὐ ἃ 5ἰπρ' απο {Π6 1 ογᾷ, ἔογ ρ]ουϊουϑ!Υ 
Βαίῃ με θεδὴ ρ]ουῆβα : {πε μοῦβε δπά ἢἰς τἱάδθυ μαιῇ 
ἢς ἐβγον ἱπίο ἐπε 5βεὰ. ΤῊδ Τοσά 15 τὴν βέγεηρὶῃ 
ὉΠ ῥγούθοϊου, ἢ6 18 Ῥθοουηθ τὰῦ βαϊναίίοπ ᾿᾿; δηάᾶ 
ΒΟ ἰβ {πὸ ἀπίο πες, Ο Τιοσᾶ, δυποπρ ἐπε ρσοᾶς ὃ 
ὙῆΟ ἰ8 {πὸ ἐμεθ, οἹουῇεα 1π βαϊηῦβ, τηδυνθ]]οιβ ἴῃ 
ΡΓαΐβθϑ, ἀοίηρ' σγοπαθΥβ ἢ ᾿ ΤΉῆδβα {πίηρϑ, δηά βιοἢ 
ἃ5 ΔΥ6 δίῃ πα 5: τ ]8ὺ ἴο ἔποθτα, (οηβίδηϊηθ ὈΥ Πί5 
ΘΙ ἀ66α5 βαπρ' ἰο αοα ἐπε Πσυ]εν οἵ 41}1 ἀπ Αὐΐπον 
οὗ 1Π6 νἱοΐοτγ ; ἔμθῃ ἢβ δηΐεγθα Βοιηα νυ ἱῦἢ Πγταη5 
οἵ ὑγίυτηρΗ, ἀπά 411 ἐπε βεπαΐουβ δηα οὐμεὶ Ῥθύβοῃβ οὗ 
δυθαὺ ποῖθ, ᾿ορϑίμου ψ ἢ ποσλθη δηά αὐἷΐα γοιηρ' 
ομΠάτδη ἀπά 4}} ἐμῃ6 Βογηδῃ ρβορὶθ, γεοοϊνβα Ηΐτα ἴῃ ἃ 
Ῥοᾶν στ Ῥεδτγηΐηρ' οΘοαπΐθπδησθβ ἴο ὑπ εῖν νου μοαγὺ 
δ5 ὃ ὙΔΏΒΟΥΩΘΙ, ΒΔ ]Ο ἃ πα Ὀεποΐδοϊου, τ ἢ ῥγαΐῖβθϑ 
85 ἰπϑαῦθ]6 Ἰου. Βαυΐ ἢδ6, δθ. ομβ ροββϑεββϑᾶ οὗ 
πδίαταὶ ροῦν ἰονγαγαβ αοα, νγὰβ ὈΥ͂ ΠΟ τηθδη5 βὑϊσγθα 
Ὀγ ὑπαῖν βῃουΐβ ποὺ ὉρΠ Π 6 α ὈΥ ὑπεὶν ργαῖβθβ, ἔου νν 6 }]} 
ἢ Κπονν ἐπαὺ Ηΐβ Π6]Ρ νγα8 ἔγτοτη αοά ; δηὰ 5ἰγαὶρ ηὐνγαυ 
ἢδ σάνε ογάϑυϑ ἐπαῦ ἃ τη ϑυηουΐαὶ οὔ ἐπ ϑανίουτ᾽ 5 Ραββίοῃ 
Βῃου]ᾶ θ6 βεῦ ὑρ ἴῃ ἐπε Πδηά οὗ ἢϊβ σὰ βἰαϊιθ ; δπά 
ἱπαδϑα ἤδη ἐμου βοὺ Ὠΐτα ἴῃ {Π6 ταοβὺ ρα] ς ρ]δοα ἴῃ 
Βοταα Ποϊ]αϊηρ' ἐπ ϑανίοιυχ᾽ 8 βῖρῃ ἴῃ ἢἰβ τἱρῃὺ Πδηά, ἢ 
Ὀδᾶς ἔμεοα βδηρτᾶνα {ῃἷθ νυν ἱπβουϊρύίϊοη ἰπ {π656 
γγΟΓ 8 ἴῃ {Π6 1, αὐΐπ ἰοηρτιθ : “ΒΥ ἐπῖ5 βα] υαὔδυυ 5Ιρη, 
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τηριώδει σημείῳ, τῷ “ἀληθεῖ ἐλέγχῳ τῆς ἀνδρείας 
τὴν πόλιν ὑμῶν ἀπὸ ζυγοῦ τοῦ τυράννου δια- 
σωθεῖσαν ἠλευθέρωσα, ἔ ἔτι μὴν καὶ τὴν σύγκλητον 
καὶ τὸν δῆμον Ῥωμαίων τῇ ἀρχαίᾳ ἐπιφανείᾳ καὶ 
λαμπρότητι ἐλευθερώσας ἀποκατέστησα.᾽᾽ 
Καὶ δὴ ἐπὶ τούτοις αὐτός τε Κωνσταντῖνος καὶ 

σὺν αὐτῷ βασιλεὺς Λικώνιος, οὔπω τότε ἐφ᾽ ἣν 
ὕστερον ἐκπέπτωκεν μανίαν τὴν διάνοιαν ἐκτραπείς, 
θεὸν τὸν τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων αὐτοῖς αἴτιον 
εὐμενίσαντες, ἄμφω μιᾷ βουλῇ καὶ γνώμῃ νόμον 
ὑπὲρ Χριστιανῶν τελεώτατον πληρέστατα δια- 
τυποῦνται, καὶ τῶν πεπραγμένων εἰς αὐτοὺς ἐκ 
θεοῦ τὰ παράδοξα τά τε τῆς κατὰ τοῦ τυράννου 
νίκης καὶ τὸν νόμον αὐτὸν Μαξιμίνῳ, τῶν ἐπ᾽ 
ἀνατολῆς ἐθνῶν ἔτι δυναστεύοντι φιλίαν. τε πρὸς 
αὐτοὺς ὑποκοριζομένῳ, διαπέμπονται. ὃ δ᾽ οἷα 
τύραννος περιαλγὴς ἐφ᾽ οἷς ἔγνω, γεγενημένος, 
εἶτα μὴ δοκεῖν ἑτέροις εἶξαι βουλόμενος μηδ᾽ αὖ 
παρεκθέσθαι τὸ κελευσθὲν δέει τῶν προστεταχότων 
ὡς ἂν ἐξ ἰδίας αὐθεντίας τοῖς ὑπ᾽ αὐτὸν ἡγεμόσιν 
τοῦτο πρῶτον ὑπὲρ Χριστιανῶν ἐπάναγκες δια- 
χαράττει τὸ γράμμα, τὰ μηδέπω ποτὲ πρὸς αὐτοῦ 
πεπραγμένα ἐπιπλάστως αὐτὸς καθ᾽ ἑαυτοῦ ψευδό- 
μενος. 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ἙΡΜΉΗΝΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛῊΣ ΤΟΥ͂ 
ΤΥΡΑΝΝΟΥ͂ 

ΙΧα. “ ̓ Ιόβιος Μαξιμῖνος Σεβαστὸς Σαβίνῳ. 
καὶ παρὰ τῇ σῇ στιβαρότητι καὶ παρὰ πᾶσιν 
ἀνθρώποις φανερὸν εἶναι πέποιθα τοὺς δεσπότας 
ἡμῶν Διοκλητιανὸν καὶ Μαξιμιανόν, τοὺς ἡμε- 
τέρους πατέρας, ἡνίκα συνεῖδον σχεδὸν ἅπαντας 
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ἐμ6 ἔγαβ ργοοῦ οἵ ὑγάνεγυ, 1 βανβά ἀπά ἀε]νοτεᾶ γοῦν 
οἷδγ ἔτουται {Π6 γοῖβ οἵ {π6 ὑγγδηῦ ; δῃηᾷ τπούθονοῦ 1 
ἔγεβα πα γϑϑξογθα ἴο ἐποὶν ἀποϊθηὺ ἔτη ἀπ ρα πάουν 
Ῥοΐῃ ἐπα βεπαῖε δηᾶ {πε ρβορὶβ οὗ {πε Βουηδῃηϑβ. 
Απᾶ δἴζον ἐπὶ5 Ὁομπϑίδηϊίης Ηΐγηβ6 1, ἀπα ἢ Πΐτα 

ἐῃ8 διῆρετου [Ποϊηΐαβ, ἵγῆοβα τηϊπᾶ τγὰθ ποῦ γεῖ 
ἀεγδηρθα ὈΥ πα τηδάηθϑ5 ἰηἴο πο 6 αἴίθυνναγβ 
611,1 Πανίηρ' ργορίἰαῖεα Θοα 45 {π6 Αὐὐμοῦ οἱ 4]} {πεῖν 
ϑοοά ἔογζαπα, θοῦ ἢ ομα Μ}11] ἀπα ρυτροβα ἄγον 
Ρ ἃ τηοϑὺ ρεγξεοῦ Ἰδνν " ἴῃ {πα {]16ϑὺ ἔθυγὴβ ὁ Ῥ6 μα] 
οὗ ἐπε (ἢν ϑυίδηθϑ; δηᾷ ἰο Μαχίτηϊῃ, γγῃο νγχαβ 501} 
του οὗ ἐπε ργονίποθς οὗ {π6 Ἐμϑοὺ δῃᾶ ρ]αγίηῃρ δἱ 
θαίπηρ ἐποὶν ἔτ πα, ἔπον βοὴ οὴ 8η δοοουηὺ οὗ ἐῃ6 
τ ΔΙ  6]]οὰ5 ἐπίηρθ ὑπαὺ αοα Πα ἄοπα ἔου ἔπδθηι, ἃ58 
γγ76}} 85 οἵ ὑπεῖν νἱούουυ ονεὺ πα ὑγγδηΐ, δπα ἐπα Ἰὰνν 
1561, Απᾶ Π6, ὑγγδηὺ ἐπαῦ 6 ναβ, ψγχὰ8 συ υΥ 
ἱσουθ]θδα αὖ ἐπε ᾿πιο]Πσεποα ; Ὀαΐ, ποὺ νυ ἰβῃϊηρ ἴο 
566 ἴο γἱθ]α ἴο οὐμιοῖβ, ποὺ γεὺ ἴο ΒΌΡΡΥυβϑδβ ὑπ8 οοῃῃ- 
τηδηα ἐπτουρΡἢ ἔδδυ οὗ ἔποθα γιὸ Πα δπ]οϊπεα 1, ἃ5 
1 οὗ Πῖθ. οὐσὰι ταοίϊΐοα ἢ6 ρεπηβαᾶ ρουΐοτος {8 ἢγδὺ 
Ἰεῦθευ οἡ Ὀε ἢ 8} οὗ ὑπ ΟἸγϑυϊδηβ ἴο ὑΠ6 φονεύΠοΥΒ 
ὑπᾶδν Πίστη ; ἴῃ ψὨϊοῆ μα Ὀ6]165 Ὠἰταβο!, πα ἔειρη5 
{παὶ Πα Βαᾶ ἄοπε ἐπίηρϑ ἢ6 πανοὺ ἢδα. 

Οὐρῳ 9Γ α Τταποίαίίοη 97 ἐλε Ἐρίϑδέϊο 97) ἐδ6 Τγγαηέ 

“ Τονίυ5β Μαχίγοϊηυβ Αὐριβῦιβ ἕο ϑδρίπαβ. [1 διὰ 
Ρουβυδᾶβα ἐπαὺ 1Ὁ 18 τηδηϊξεϑὺ Ὀοὺῃ ἴο ὑπ ΕἾΤ Π 688 
Δα ἴο 411 τχθπ ἐμαὶ οὔὐ τηδϑίουθ Π᾿οοϊο δ δηᾶ 
Μαχίτηΐαη, οὐ ἔαύμευβ, θη ὑπο ρετοεῖνεα ὑμδΐ 

1. ΤῊΪ5 οἴδατε ἰ5 ἃ ἰἸαΐοσ δααϊίοη. 
2. ΤῊΘ 530-οδ]]ϑᾶ Εαϊοὶ οἵ Μ|]}δη: 866 χ. ὅ. 1-14. 

8. Ζαπιιαῖν 818. 
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ἀνθρώπους καταλειφθείσης τῆς τῶν θεῶν θρῃ- 
σκείας τῷ ἔθνει τῶν Χριστιανῶν ἑαυτοὺς συμ- 
μεμιχότας, ὀρθῶς διατεταχέναι πάντας ἀνθρώπους 
τοὺς ἀπὸ τῆς τῶν αὐτῶν θεῶν τῶν ἀθανάτων 
θρῃσκείας ἀναχωρήσαντας προδήλῳ κολάσει καὶ 
τιμωρίᾳ εἰς τὴν θρῃσκείαν τῶν θεῶν ἀνακληθῆναι. 
ἀλλ᾽ ὅτε “ἐγὼ εὐτυχῶς τὸ «πρῶτον εἰς τὴν ἀνατολὴν 2 
παρεγενόμην καὶ ἔγνων εἴς τινας τόπους πλείστους 
τῶν ἀνθρώπων τὰ δημόσια ὠφελεῖν δυναμένους 
ὑπὸ τῶν δικαστῶν διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν 
ἐξορίζεσθαι, ἑκάστῳ τῶν δικαστῶν ἐντολὰς δέδωκα 
ὥστε μηδένα τούτων τοῦ λοιποῦ προσφέρεσθαι τοῖς 
ἐπαρχιώταις ἀπηνῶς, ἀλλὰ μᾶλλον κολακείᾳ καὶ 
προτροπαῖς πρὸς τὴν τῶν θεῶν θρῃσκείαν αὐτοὺς 
ἀνακαλεῖν. “τηνικαῦτα, οὖν, ὅτε ἀκολούθως τῇ κε- ὃ 
λεύσει τῇ ἐμῇ ὑπὸ τῶν δικαστῶν ἐφυλάττετο τὰ 
προστεταγμένα, συνέβαινεν μηδένα ἐκ τῶν τῆς 
ἀνατολῆς μερῶν μήτε ἐξόριστον μήτε ἐνύβριστον 
γίνεσθαι, ἀλλὰ μᾶλλον ἐκ τοῦ μὴ βαρέως κατ᾽ 
αὐτῶν τι γίνεσθαι εἰς τὴν τῶν θεῶν θρῃσκείαν 
ἀνακεκλῆσθαι" μετὰ δὲ ταῦτα, ὅτε τῷ παρελθόντι 4 
ἐνιαυτῷ εὐτυχῶς ἐπέβην εἰς τὴν ᾿Νικομήδειαν 
κἀκεῖ διετέλουν, παρεγένοντο πολῦται τῆς αὐτῆς 
πόλεως πρός με ἅμα μετὰ τῶν ξοάνων τῶν θεῶν 
μειζόνως δεόμενοι ἵνα παντὶ τρόπῳ τὸ τοιοῦτον 
ἔθνος μηδαμῶς ἐπιτρέποιτο ἐν τῇ αὐτῶν πατρίδι 
οἰκεῖν. ἀλλ᾽ ὅτε ἔγνων πλείστους τῆς αὐτῆς δ 
θρῃσκείας ἄνδρας ἐν αὐτοῖς τοῖς μέρεσιν οἰκεῖν, 
οὕτως αὐτοῖς τὰς ἀποκρίσεις ἀπένεμον ὅτι τῇ μὲν 
αἰτήσει αὐτῶν ἀσμένως χάριν ἔσχηκα, ἀλλ᾽ οὐ 
παρὰ πάντων τοῦτο αἰτηθὲν κατεῖδον" εἰ μὲν οὖν 
τινες εἶεν τῇ αὐτῇ δεισιδαιμονίᾳ διαμένοντες, 
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αἰταοβὺ 411 τβθη δᾶ δραπάοπηθα ἐπε ψουβῃΐρ οὗ ἐπ 
δοα5 ἀπα αββϑοοίαϊεα ἐπουηβοῖνεβ ἢ {Π6 παύϊοη οὗ 
ἐπε ΟΠ βεΐδηβ, τἱρθεν σανα ογάθυβ ὑΠαὺ 411 τα οὶ ψΠῸ 
ἀεβογιθα {6 σγουβῃΐρ οἵ πεῖν ροάβ, {πε ἱπηπιουίδὶ σοάβ, 
ΒΒου]α θ6 γεοδ]]θα ἕο ἐπε ψουβῃὶρ οὔ {π6 ροᾶβ ὈῪ ὀρεῃ 
οοΥγθούϊοη δηα ρυπίβητηθηῖ. Βαϊ ΘΠ ὑπάθυ ΠΔΡΡΥ 
δυβρίοαβ 1 οᾶτηθ ον ὑπ ἢγβὺ {ἴτας το ἐπε Ἐμαϑὶ, ἀπά 
Ἰθαγηὺ ἐπαὺ ἴῃ οαγξαΐῃ Ρ]αοαθ 5 ΨΘΥῪ ΤΩΔΠΥ ῬΘΥΒΟΏΒ ΨΠῸ 
ΕΥΘ Δ0]6 ἴο βεῦνθ ὑπθ ρυθ]ῖς ροοά σεῦ. Ὀείηρ' 

Ῥδηϊβῃβα Ὀγ ἐπε Ἰπᾶρεβ ἔου ὑπῸ δἰογεβαία σθαβοη, ἴ 
᾿ς βάᾳγα ογάευβ ἴο 680 οὗ {π6 Ἰυᾶρεβ ὑπαῦ ποπα οὗ ἔμετὰ 
Οἴπ ἔαΐυγα νγὰβ ἰο 68] Πδύβηϊν στ ἐπ ῥγονίποίαϊβ, 
 Ραΐ γταῖμεὺ ΌΥῪ ροιβϑιδβῖνε ψογβ ἀπ εχμουίαϊίομβ ἴὸ 

Ὑ60Δ]] ἔποτὰ ἴο ἐπ 6 σγουβηῖρ οὗἩ ὑπ6 ροάβ. [1 σᾶπηθ ἴο 
Ῥᾶ85 αὖ ὑπαὶ ἐΐπηθ, ἐπμουείοσγε, νμ πη ἴῃ δοοογάδπος πὶ ἢ 

ΤΥ ἱπ]υποίίοι ἐπα Ἰπᾶροθ ορβουνθα ψῃδὺ νγᾶθ δουη- 
ΤΩΔΠΘΘΩ͂, ἐπαῦ πὸ οπα ἴῃ ἐπ δδϑίθ Ῥγονίποθβ νγὰ8 
ΕἰΠΟΥ Ῥδηϊβῃθα οὐ ϑυεογεα ἰηϑαϊῦ, θα ταῦμου τγᾶ8 

το] δα ἴο ἐπ νγουβῃΐρ οὗ ἔπε ροᾶβ, θθοδιιβθ πὸ 56 υεύα 
ΤΩΘΑΒΌΓΕ5 ὙΕΥΘ ΕἸΩΪογεα ἀραϊηδὺ ἔποα. Βαΐ δἴον- 
γγαγαβ, θη ἰαϑὺ γὙΘΔΥ ὉΠΩΘΥ ΠΔΡΡΥ͂ δυβρίοθβ 1 μδὰ 

᾿ ρΌη6 ἴο ΝΙοοτηδαϊα δηα νγᾶϑ βιδυίπρ' ἔμ6γα, ἔμ υῈ οᾶτηα 
ἴο τὴηϑ οἰδίζβηβ οἵ ὑπ βᾶπια οἷὐγ στ ἱτηᾶραβ οὗἩ ὑΠ6 
δοάδβ, ΘΥ ΠΘΒΌΪΥ γεαπαβεηρ ὑΠαὺ οα πὸ δοοοιηῦ 5ῃου]α 

ΒΌΟΘΙ ἃ πίΐοῃ ΡῈ ρεγγϊ ἐεα ἴο ἄννε}} ἴῃ ἐπεῖν οἰΐγ. 
Βυΐ ψ θη 1 Ἰεδασηὺ ἐπαὺ νΕΥῪ τηδὴν οὗ ἐπε βᾶτηβ 

χα] σίοη ἀνγο]ὺ ἴῃ ἔΠοβ6 νοΥῪ ρατίβ, 1 Π5 τηδάβ ἔπ θπὶ 

στον αν ἐκ ϑδν, 

ΤΘΡΙν : Τμαὺ 1 νὰβ σταϊ δα, δπα ὑπαηκαα {πα πὶ ἔῸΥ 
ὑπεῖν γεαπαϑῦ, θαΐ 1 ρετγοεϊνοα ἐπαὺ ἐπῖ8 τεαπαβὺ αἱα 
ποὺ σοῖηθ ἔἴτουα 411. [1{Φ {6 η, ἔπουα γε α βοός ἐμαὶ 
ῬΘιβενεχδα ἴπ ὑπ βϑῖὴθ βιιρεγϑεϊ οπ, Ἰδῦ δδο ἢ ὁΠ6 
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οὕτως ἕνα ἕκαστον ἐν τῇ ἰδίᾳ προαιρέσει τὴν 
βούλησιν ἔχειν καὶ εἰ βούλοιντο, τὴν τῶν θεῶν 
θρῃσκείαν ἐπιγινώσκειν. ὅμως καὶ τοῖς τῆς αὐτῆς 6 
πόλεως Νικομηδεῦσιν καὶ ταῖς λοιπαῖς πόλεσιν, 
αἵ καὶ αὐταὶ εἰς τοσοῦτον τὴν ὁμοίαν αἴτησιν 
περισπουδάστως πρός με πεποιήκασιν, δηλονότι 
ἵνα , μηδεὶς τῶν Χριστιανῶν ταῖς πόλεσιν ἐ ἐνοικοίη, 
ἀνάγκην ἔσχον προσφιλῶς ἀποκρίνασθαι, ὅτι δὴ 
αὐτὸ τοῦτο καὶ οἱ ἀρχαῖοι αὐτοκράτορες πάντες 
διεφύλαξαν καὶ αὐτοῖς τοῖς θεοῖς, δι᾿ οὕς πάντες 
ἄνθρωποι καὶ αὐτὴ ἡ τῶν δημοσίων διοίκησις 
συνίσταται, ἤρεσεν [οὖν] ὥστε τὴν τοσαύτην 
αἴτησιν, ἣν ὑπὲρ τῆς θρῃσκείας τοῦ θείου αὐτῶν 
ἀναφέρουσιν, βεβαιώσαιμι. 
“Τοιγαροῦν εἰ καὶ τὰ μάλιστα καὶ τῇ σῇ 

καθοσιώσει πρὸ τούτου τοῦ χρόνου διὰ γραμ- 
μάτων ἐπέσταλται καὶ δι᾽ ἐντολῶν ὁμοίως κεκέ- 
λευσται ἵνα μὴ κατὰ τῶν ἐπαρχιωτῶν τὸ τοιοῦτον 
ἔθος διαφυλάξαι ἐπιμεληθέντων μηδὲν τραχέως, 
ἀλλὰ ἀνεξικάκως καὶ συμμέτρως συμπεριφέροιντο 
αὐτοῖς, ὅμως ἵνα μήτε ὑπὸ τῶν βενεφικιαρίων 
μήτε ὑπ᾽ ἄλλων τῶν τυχόντων ὕβρεις μήτε 
σεισμοὺς ὑπομένοιεν, ἀκόλουθον ἐνόμισα καὶ τού- 
τοις τοῖς γράμμασιν τὴν σὴν στιβαρότητα ὕὑπο- 
μνῆσαι ὅπως ταῖς κολακείαις καὶ ταῖς προτροπαῖς 
μᾶλλον τὴν τῶν θεῶν ἐπιμέλειαν τοὺς ἡμετέρους 
ἐπαρχιώτας ποιήσειας ἐπιγινώσκειν" ὅθεν εἴ τις 8 
τῇ αὐτοῦ προαιρέσει τὴν θρῃσκείαν τῶν θεῶν 
ἐπιγνωστέον προσλάβοι, τούτους ὑποδέχεσθαι προσ- 
κει: εἰ δέ τινες τῇ ἰδίᾳ θρῃσκείᾳ ἀκολουθεῖν 
γν Ὗ, τ ἐν τῇ αὐτῶν ἐξουσίᾳ καταλείποις. 

868 



ἡ δένω.-: 
ἘΘΟΙΦΕΒΘΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΆΥ, ΙΧ. τχὰ. ὅ-8 

Κεαρ ἐμ. Πΐβ γθβοῖνθ δοοουίηρ 85. 6 ῬΘΥβΟΏΔΙΥ 
γἸΒΠεα ; δηᾷ 1 ὑπδν 50 ἀδθϑιγϑά ἰδ, Ἰδὺ ἔμθια δοῖκπονς- 
Ιεάρε ἐπε ψουβῃὶρ οὗ ἰῃε σοᾶάβ. Ναενουίῃοὶθθα ἴο 
ἔμεβα βϑτηβ Νοοτηθαϊαπβ ἀπ {πε τοϑὺ οὐ {π6 οἰθῖεβ, 
ΜγηΟ ὑπϑιηβαῖνεβ πᾶνε 50 ΨΕΙῪ θυ μ ΘΕ αἀάγεϑβθα τὴ 
8. 5΄τηῖ]δν γααπδϑὺ, ΠδυΊΟΙυ, ὑπαὺ πὸ ΟΠ βεϊδη 5Ππου]ᾶ 
Ἰημαθῖῦν Πδῖν οἰὐεβ, 1 υγὰϑ σοιηρο]]βα ἴο τερὶν ἱπ ἃ 
ἔτῖο παν τηϑηποῦ, θθοασβα {Π6 Ετηροτοῦβ οὗ οἱα ἐΐτηθ 
δᾶ σΑΥΘΡΥ ορβευνεα ἐπὶβ νου {πίηρ, ἀπά ἰδ νγὰβ 
Ρ]εδβίηρ ἐο ἐπ σοάβ ἐμϑιββεῖνεβ, ΒΥ ψΒουη : 81] τηθη 
δα ἐπα σονεγητηθηὺ 0561} οἵ {π6 βἴαΐα βυθβίβι, ὑπαὶ 3 
1 5ῃου]α οοπῆττη 5Ό0ἢ ἃ γεαπδϑὺ 85 ΠΘΥ γο τ τηδκίηρ 
οη Ὀ6 ἢ] οὗ πε σουβῃΐρ οἵ ἐμπεὶν θεἰΐγ. 

“ὙΤΒογαΐουθ, δἰ πουρἢ ϑρεοίαὶ Ἰδέξευβ μᾶνα Ῥθθη 
νυ ἴδε ἴο ἢν ᾿ϑενοίεαποββ θϑΐογα {π8 ἐΐτηθ, δπα 
᾿καυνίβα 10 μδ5 θθθη Ἰαϊά ἄονψῃ ὈΥ οταϊπαποθβ ἐπαΐ πὸ 
ΠΔΥΒἢ τη θα ϑι 65 5Βῃου]α μῈ δἀορίεα ἀρ δϊπϑὺ ργονϊποῖδ]ς 
γγηῸ Πᾶνε ἃ τηϊπα ἕο ρϑύβενεσθ ἴῃ 500} ἃ ουβίομῃ, Ραΐ 
ἐπαῦ τῆθπ μου] ἅδδ] νττῃ ἔμθμι ἴῃ ἃ Ἰοηρ- Βα υϊηρ' 
8δηα δαἀδρίβθ]ς βρίτὶδ : πανουύμθ]θβθ ἐμαὺ ὑπ 6 τηδΥ 
ποῦ βυεν ἰηϑυ]β οὐ δχίουυϊοηϑ δὖ ἐπ6 μηάβ οἵ {πΠ6 
δοποβοϊαγι ΟΥ ΔΌΥ οὐπεῖβ ψμδίβοονευ,  ἐπίπκ τὑ 
τσὴ ὈΥ ἐπῖ5 Ἰο ον α150 ἴο ρυΐ ἔῃγν ΕἾττη 685 ἴῃ τηϊπα 
ὑμαὺ ἔμποι 5ῃουϊἀδθϑῦ σαιθε οὐ ργονίποϊαὶβ ἴο τγθοορ- 
πἷσα ἐπα αὐξθηϊίοι ὑπο οὐγα ἴο ὑπΠῸ σοάβ γαύμον ὈΥῪ 
ΡῬεγϑιδϑῖνα ψοτᾶβ δπᾶ εχμοιίαϊίοηβ. ὙΥ μεγείουε τ 
ΔΩΥ͂ 5Που]α ταδῖκα ἰὺ ἢΐ5 τθβοῖνα ἐμὲ ὑπθ6 ψουβῃὶρ οὗ 
ἐπα σοαϑ 5Βῃου]ά θα τεοορῃίζαα, ἰὐ 15 Πὑςπρ' ἴο νγεϊσουης 
ΒΌΟΝ ῬΘΥΒΟΠΒ ; Ὀαΐ ἰ βοὴ ἀδϑῖγα ἴο ἔΌ]ΠΠ]ονν ὑπο ὶν ον 
γγουϑῃΐρ, ἔπου 5πουϊάοϑὺ ἰθανα ἰδ ἴῃ ὑΠ 6 οὐστι ΡΟΥΘΓ. 

1. δὲ οὔς - ῬΤΟΌΔΌΙΥ τοργεβϑεηεϊπρ' 967 φιιο8 πὶ {π6 οὐ παὶ. 
3 Οτρἰηρ; οὖν, ἃ5 Βυρρεβίοα Ὀν ϑοῃνγαγί. : 
8 ΤῊ 5. ἐΠΠ]6 τγὰβ ρίνθη ἴο τη] ϑτν οδοοῦβ οὗ ἃ Πρ ταηῖκ. 

1π [8 ῬΡαββαρα ἰξ βθθιηβ ἰο πηθϑῃ ΟΠ ΘΟ 5 ἴπ {Π6 δπἰουγαρ οὗ ἃ 
ῬΙΟνΠΟΙα] σΟΥΘΓΠΟΥ. τδὸ 
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διόπερ ἡ σὴ καθοσίωσις τὸ ἐπιτραπέν σοι διαφυλάτ- 9 
τειν ὀφείλει, καὶ μηδενὶ ἐξουσία δοθῇ ὥστε τοὺς 
ἡμετέρους ἐπαρχιώτας ὕβρεσι καὶ σεισμοῖς ἐπι- 
τρῖψαι, ὁπότε, ὥσπερ προγέγραπται, ταῖς προ- 
τροπαῖς μᾶλλον καὶ ταῖς κολακείαις πρὸς τὴν τῶν 
θεῶν θρῃσκείαν τοὺς ἡμετέρους ἐπαρχιώτας προσ- 
ἥκει ἀνακαλεῖν. ἵνα δὲ αὕτη ἡμῶν. ἡ «κέλευσις 
εἰς γνῶσιν πάντων τῶν ἐπαρχιωτῶν τῶν ἡμετέρων 
ἔλθῃ, διατάγματι ὑπὸ σοῦ προτεθέντι τὸ κεκελευ- 
σμένον ὀφείλεις δηλῶσαι.᾽ 
Ταῦθ᾽ ὑπὸ τῆς ἀνάγκης ἐκβεβιασμένος, ἀλλ᾽ οὐ 10 

κατὰ γνώμην τὴν αὐτοῦ διακελευσάμενος, οὐκέτ᾽ 
ἀληθὴς οὐδ᾽ ἀξιόπιστος παρὰ τοῖς πᾶσιν ἦν τῆς 
πρόσθεν ἤδη μετὰ τὴν ὁμοίαν συγχώρησιν παλιμ- 
βόλου καὶ διεψευσμένης αὐτοῦ γνώμης ἕνεκα. 
οὔκουν ἐτόλμα τις τῶν ἡμετέρων σύνοδον συγ- 1ὶ 
κροτεῖν οὐδ᾽ ἑαυτὸν ἐν φανερῷ καταστήσασθαι, 
ὅτι μηδὲ τοῦτ᾽ ἤθελεν αὐτῷ τὸ γράμμα, αὐτὸ 
μόνον τὸ ἀνεπηρέαστον ἡμῖν ἐπιτρέπον φυλάτ- 
τεσθαι, οὐ μὴν συνόδους ἐπικελεῦον ποιεῖσθαι οὐδ᾽ 
οἴκους ἐκκλησιῶν οἰκοδομεῖν οὐδ᾽ ἄλλο τι τῶν 
ἡμῖν συνήθων διαπράττεσθαι. καίτοι γε ταῦθ᾽ οἱ 12 
τῆς εἰρήνης καὶ εὐσεβείας προήγοροι αὐτῷ τ τε 
ἐπιτρέπειν ἐπεστάλκεσαν καὶ τοῖς ὑπ αὐτοὺς 
ἅπασιν διὰ προγραμμάτων καὶ νόμων συγκεχωρή- 
κεσαν" οὐ μὴν ὁ “δυσσεβέστατός γε ταύτῃ ἐνδοῦναι 
προΐήρητο, εἰ μὴ ὅτε πρὸς τῆς θείας συνελαθεὶς 
αν ὕστατόν γε ἄκων ἐπὶ τοῦτ᾽ ἤχθη. 

᾿Ἐκπεριῆλθεν δ᾽ αὐτὸν τοιαύτη τις αἰτία. 
τς μέγεθος τῆς οὐ κατ᾽ ἀξίαν ἐπιτραπείσης 
ἡγεμονίας αὐτῷ μὴ οἷός τε φέρειν, ἀλλὰ δι 
ἀπειρίαν σώφρονος καὶ βασιλικοῦ λογισμοῦ ἀπειρο- 
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᾿ἘΟΘΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΆΥ, ΙΧ. ἴχα. 9. χ 1 
ΒΥ {Π|5 γθάβοη ἰδ Ῥθονεβ ἔην Πανοϊθάπεβϑ ἕο οθβεῦνα 
ΑΓ ΠΥ ὑπαῦ σΐοἢ 15 σοτητηαπᾶθα ἐμθθ, ἀπᾷ ἐμαὶ 
δυϊμουίεγ Ὀ6 ρσίνεπ ἴο ποπα ἴο αἰήῇϊοῦ ουν ργονίποϊα]β 
ΟῚ 1π51}}}5 ἃπα αχιογεϊοηβ, β'ποθ, ἃ5 νγα σοί ἀθονο, 
ἴδ 15 υθπρ' ἴο γ664}} οὖν ργονίποία]β ἕο ὑπ6 ὑγουβῃῖρ 
οὗ {Π6 ροάβ γαΐῃεν ὈΥ δχβογίαϊίομβ δῃᾶ ρευϑιδβῖνο 
οΥα8. Απα ἐπῃαὺ {58 οὐσ' ᾿π] υπούϊοη τηΔῪ οοπια ἴο 
{πε Κπον]δᾶρε οὗ 81] οὔυσ ῥγονίποί]β, ἰὃ θθεῆονοβ [Π 66 
ἴο τα κα Κπόνῃ ἐπαὺ ψΠΐοἢ} Πδ5 ῬΘ θη οπ]οϊποᾶ ἴῃ ἢ 
᾿ογαϊπαπος ρυΐ ἔουτῃ ὈῪ ἐμ γ56 1}. 
ΟΠ ΚΒἴπο6 Βα ἰβϑδιιδα {656 οοϊηχηδηθ ἀποὺ ἐπε οομ- 
Ῥυϊδίοπ οὗ πβοδβϑϑίτυ ἀπα ποὺ οὗ Ηἷἰβ οὐγῃ ἔγεα ψ}]], πὸ 
ὉΠ6 ΔΗΥ͂ ᾿ΙΟΠΡῈΓ ταραγαάθα Πΐπὶ ἃ5. ἐγανῃ] ΟΥ Ἔνεῃ 
ἐγυδένοντην, θθοδιβα δου ἃ βίτηἶδν σοποθϑβδίοη μ6 ἢδά 
ΔΙΤΟΔαῪ ΟΠ. ἃ ἔΌΥΠΊΘΙ οοοαβίοη 5ῃονθα Πΐτηβο]ῦ ἴο ΡῈ 
ΟΠδηρΘαΌ]Ὲ δηᾶ ἴαϊβε οὗ αἰβροβίἴοη. Νοπα οἵ οὔσ 
Ῥεβορὶβε ὑπεγεΐοσαε ἀδγεα ἕο οοῆνθῃηθ δὴ ΘΒ ΟΥ̓ 
ἴο ργεβεηΐ Πγηβο]ῦ ἴῃ ΡυΡ]ο, θεοδῦβα {πῸ Ἰοΐον ἀϊά 
ποῦ δ᾽ουνν Πΐτη δυϑη ἐῃϊ5. ΤῊΐϊβ δἷοπε ἰὺ Ἰαϊᾷ ἄονῃ, 
ἐπαῦ νγα βΒῃοι]Ἱᾶ μὲ Καρὲ ἔγουα. μδυύβῇ ἐγθαϊτηθπὶ, θυΐ 
ἴὸ σὰνβ πὸ ογάδθιβ δροιΐ Πο]αϊηρ' τα θοϊϊηρβ οὐ Ἔὐθοϊϊρ 
ΠΌΤ ἢ- υ]ἀϊηρθ οὐ ργδο βηρ ΔΎ οὗ Οὔτ Ουβύοτη ΔΙ Ὺ 
δοῖβ. Απᾶ γεὺ {πε δανοοδΐεβ οὗ ρεᾶοθ δπᾶ ρίεϊυ, 
[Οοποίδηεϊηα δηᾶ 1 οἰ πἰπ5], Πα τυϊτέθη ἴο Ηΐτα ἕο 4]Π1ονν 
{Πῖ5, ἀπα Πδᾶ οοποεαβα ἰδ ἴο 411 ὑπεὶν ϑιθ] οῖβ. ὈῪ 
ΤΩ6ΔΏ8 οὗ εὐϊοὶβ δπα ανγθ. [Ἃἡ σαί, ὑΠ15 ταοπβίευ οὗ 
Ἰηϊαυϊεγ Παα γεβοϊνεαᾶ ποὺ ἴο σίνε 'ἴπ 85 τεραγαβ {15 
τηδῦθευ ; ὑπ} ἢ6 νγαϑ βυηϊ ἔθη ὈΥ ἐπα αἰνίπα «[π8ἰϊς6, 
δα αὖ {πε 1αϑὺ ἀραϊπϑὺ Ηἷ5. ψν1}}} ἔουοθα ἴο 40 50. 

Χ, ΤῊΘς ἐο]Ποννίηρ σεῦ ὑπε6 οἰγουτηβίδποθβ {παῖ 
ΠοτητηΘα τα ἴη. Ηδθ νγὰβ ὑπ ῦ]6 ἴο ΟΔΥΥΎ ΟἹ {86 
γαϑὺ ρονθγῃτηθηῦ ἢ ψΠΐοῆ Πα Πδα Ὀδθη ἀπᾶ6- 
ΒΕυνθαϊν δηἰγυβέεα ; Ραΐ, Ἰδοκίπρ ἃ ρυυαάθηὺ πᾶ 
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κάλως τοῖς πράγμασιν ἐγχειρῶν ἐπὶ πᾶσίν τε 
ὑπερηφανίας μεγαλαυχίᾳ τὴν ψυχὴν ἀλόγως ἀρθείς, 
ἤδη καὶ κατὰ τῶν τῆς βασιλείας κοινωνῶν, τὰ 
πάντα αὐτοῦ προφερόντων γένει καὶ τροφῇ καὶ 
παιδείᾳ ἀξιώματι τε καὶ συνέσει καὶ τῷ γε πάν- 
των κορυφαιοτάτῳ, σωφροσύνῃ καὶ τῇ περὶ τὸν 
ἀληθῆ θεὸν εὐσεβείᾳ, τολμᾶν ὥρμητο θρασύνεσθαι 

" “-“ ε Α “ - , καὶ πρῶτον ἑαυτὸν ταῖς τιμαῖς ἀναγορεύειν. 
ἐπιτείνας δ᾽ εἰς ἀπόνοιαν τὰ τῆς μανίας, συνθήκας 
ἃς πρὸς Λικίννιον πεποίητο, παρασπονδήσας, 
πόλεμον ἄσπονδον αἴρεται: εἶτ᾽ ἐν βραχεῖ τὰ 
πάντα κυκήσας πᾶσάν τε πόλιν ἐκταράξας καὶ 
πᾶν στρατόπεδον, μυριάδων τὸ πλῆθος ἀνηρίθμων, 
συναγαγών, ἔξεισιν εἰς μάχην αὐτῷ παραταξά- 
μενος, “δαιμόνων ἐλπίσιν, ὧν “δὴ ᾧετο θεῶν, καὶ 
ταῖς τῶν ὁπλιτῶν μυριάσιν τὴν ψυχὴν ἐπηρμένος. 

Καὶ δὴ συμβαλὼν εἰς χεῖρας, ἔρημος τῆς ἐκ 
θεοῦ καθίσταται ἐπισκοπῆς, τῆς “νίκης ἐξ αὐτοῦ 
τοῦ πάντων ἑνὸς καὶ μόνου θεοῦ τῷ τότε κρατοῦντι 
πρυτανευθείσης. ἀπόλλυσι δὴ πρῶτον τὸ ἐφ᾽ ᾧ 
πεποίθει ὁπλιτικόν, τῶν τε ἀμφ᾽ αὐτὸν δορυφόρων 
γυμνὸν καὶ πάντων ἔρημον αὐτὸν καταλελοιπότων 
τῷ τε κρατοῦντι προσπεφευγότων, ὑπεκδὺς ὁ 
δείλαιος ὡς τάχιστα τὸν οὐ πρέποντα αὐτῷ βασιλι- 
κὸν κόσμον, δειλῶς καὶ δυσγενῶς καὶ ἀνάνδρως 
ὑποδύνει τὸ πλῆθος κἄπειτα διαδιδράσκει κρυπ- 
ταζόμενός τε ἀνὰ τοὺς ἀγροὺς καὶ τὰς κώμας μόλις 
τῶν πολεμίων τὰς χεῖρας, τὰ τῆς σωτηρίας αὐτῷ 
προμνώμενος, διέξεισιν, ἔργοις αὐτοῖς εὖ μάλα 
πιστοὺς καὶ ἀληθεῖς τοὺς θείους ἀποφήνας χρη- 

ΡΒ. 88, 10:10 σμούς, ἐν οἷς εἴρηται “᾿ οὐ σῴζεται βασιλεὺς διὰ, 
1 1 Ἰοϊηἶι8. 'ΓῊΪβ οἰδιιβα 18 ῬΡγο Δ ὈΪν ἃ ἰαΐου ἰπβουξϊοη. 
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ΠπηροΥΐδ] ταϊπα, ἢ τπδπαρθα ἢΐβ δὔαίγβ ὑδοῦ!θββὶν ; 
ΔΠ6, ἃθονα ἃ]], ἢΐβ 50] νγὰβ υρ] 64 ἴῃ δὴ ἀρβυτά 
ΙΏΔΏΠΟΥΙ ὈΥ δἃΠ ΟΥ̓ΘΥΘΘηΐηρ ΔΙΤΌΡΆΠΟΘ, δοῦια]ν 
ἀραϊηοὺ Πΐβ ΘΟ] Θαριιο8 ἴῃ ἐπα Εὐτηρῖτθ, τηθὴ ἘῸ ὑγοΥ8 
ΟΪἢ ΘΥΕΥῪ ΨΔΆΥ Πῖβ ΘΙ ΡΟΥΟΥΒ ἴῃ Οἱ. ἀπά ἀρ υϊηρὶπρ' 
Δα εὐἀποδίίοη, ἴθ ψουΐῃ πα ἰηἰο]Πρθηοθ, δηαᾶ--- 
γΠδὺ ἰ5 τηοϑὲ ἱτηρογξαπὶ οὗ 8]]--ἰπῃ βορυϊεῖγ δπᾶ ρἱθὺν 
ἐονγαιθ ἐπ6 ἔσθ αοα. 850 Πα Ῥερδῃ ἴο νϑηΐατα ἴο 

δοῦ τ ᾿πβοίθηοθ, ἃπα Ρυ ΠΟΥ ἴο βὺγ]α Πΐτηβ6}} ἢγϑὺ 
ἴῃ γδηῖκ. Ὑθη ἢδ ρυβῃδα Πΐβ τηδάη685 ἴο ἐπα Ἰεησὶῃ 
Οὗ ᾿ηϑαηίτν, ἀπά, Ὀγεακίηρ' [Π6 ἰγθαῖν μ6 μδᾶ τιδᾶβ 
ἢ Γλοϊπίυβ, ταῖϊθοα δὴ ᾿π θυηθοΐηθ γα. Ναοχὺ, ἴῃ 
ἃ 5πογῦ ἰΐηθ ἢθ ἰθγονν δνευυυ ίηρ ἱπῖο Θοη βίοη, 

ργοδὺϊν αἰθίυσροα Ἔνευ οἰΐγ, ἀπά, σαὐμουίηρ Τορ ῦΠοΥ 
811 {πε δύτῶν, δῇ πη τη ΘΥ 816 τυ] δα δ οἵ ταθη, νγεπξ 
ξουτῃ ἴο ἔρθῃ Ηἴτα ἴῃ θαι. ]6-ἀυγαν, Πἰ5 508] ἀρ θα ὈῪ 
π6 Πορδ65 Π6 ρ]δοϑᾶ ἴῃ ἀδιηομβ, Πόσα, ἔουβοοίῃ, ἢ τὸ- 
 ραγαοα 85 ρσοάδ, δῃᾷ ἴῃ Πΐβ τηγυϊδᾶϑ οἵ δυτηβα βο] θυ. 

Βυῦ ψ μη με Ἰοἰπεᾶ Ῥαΐ]θ, ες ἔουπαᾶ Βἰπηβο] 
Ῥεγεῖν οἵ ἀϊνίπε Ργονίάεποο, ἔου, θγ {πε αϊτγεοϊίοη οὗ 
Ηΐτὰ ψ}ο 15 {πΠ6 ὁπα δηᾶ οὔἱύ Οοά οὗ 8]1, ἐπ νἱοἴονυ 
γγὰ5 σίνϑη ἴο Γἠοϊπίαβ γγῃο γγὰ5 ἔπη τυ]ηρ, ΕἸνϑὺ οὗ 
811, ἐπ δυτηθᾶ βο]ϊ θυ θὰ σγοῖα μ6 Πδα ὑγυβιεα ΤΕΥ 6 

ἀΑεβίχογεα ; δηᾷ ψῃθη Ηἷβ Ὀοάγριατα Παᾶ Ἰεῖν Βίτη 
ἀδἔεποθὶθθα ἀπ ΠΟῪ ἀεβογίεα, πα Πδα ΡὍΠΕ ΟΥΘΓ 
ἴο Πΐτη ψ0 νγὰβ συ] πρ,1 ὑμΠ6 ψυεϊομοα τηδῃ αἰναβίθα 
Ηΐτηβ6 1} Π 411 βρεεά οὗἉ {πε ἱπυρουῖαὶ ἱπδίρπία ὑπαὶ 
ΠῚ θεοαταα Ἠΐτη, δηα ἴῃ ἃ σου ΪΥ, Ρ856 ἃ Πα ἸΠΤΏΔΗΪΥ 
ὙΔΥ αὐ! ΕγῪ 5] ρὲ ἰηἴο ὑπ ογονᾶ. ὙΠΘη ἢ τδῃ δοουΐῦ 
Ποῦα δηᾶ ἐπεῦθ, δίαϊηρ Πἰτηβοι ἴῃ ὑπΠ6 ἢ6 149 δηαᾶ 
ὙΠΠαρεβ ; ἀπ ἔου 811 Ηΐβ οουγεϊηρ οὔ βαξεςν μ6 εβοαρβὰ 
νὰ αἰ ΠΟ ὑπῈ Πμαηαβ οὗ 5. θβῃμθπμῖ68, Ηἰ5 ἀδεαϑ 
ἐποιηβοῖνεβ ρος] αἰ πΐτιρ ΠΟ νΟΙῪ ὑτυβύνγου ἐγ ἃπὰ 
ἔσταθ τὸ {πε ἀἰνίπα ογδοῖθϑ, ἰη  ΒΙοἢ 1Ὁ μδ5 6 θη 88]α : 
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πολλὴν δύναμιν, καὶ γίγας οὐ σωθήσεται ἐ ἐν πλήθει 
ἰσχύος αὐτοῦ: ψευδὴς ἵππος εἰς σωτηρίαν, ἐν δὲ 
πλήθει δυνάμεως αὐτοῦ οὐ σωθήσεται. ἰδοὺ οἱ 
ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, τοὺς 
ἐλπίζοντας ἐπὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ῥύσασθαι ἐκ θανάτου 
τὰς ψυχὰς αὐτῶν.᾽᾽ οὕτω δῆτα αἰσχύνης ἔμπλεως 
ὁ τύραννος ἐπὶ τὰ καθ᾽ ἑαυτὸν ἐλθὼν μέρη, πρῶτα 
μὲν ἐμμανεῖ θυμῷ πολλοὺς ἱερεῖς καὶ προφήτας 
τῶν πάλαι θαυμαζομένων αὐτῷ θεῶν, ὧν δὴ τοῖς 
χρησμοῖς ἀναρριπισθεὶς τὸν πόλεμον ἤρατο, ὡς 
ἂν γόητας καὶ ἀπατεῶνας καὶ ἐπὶ πᾶσιν προδότας 
τῆς αὐτοῦ γενομένους σωτηρίας ἀναιρεῖ" εἶτα δὲ 
δοὺς δόξαν τῷ Χριστιανῶν θεῷ νόμον τε τὸν ὑπὲρ 
ἐλευθερίας αὐτῶν τελεώτατα καὶ πληρέστατα δια- 
ταξάμενος, δυσθανατήσας αὐτίκα μηδεμιᾶς αὐτῷ 
χρόνου δοθείσης προθεσμίας τελευτᾷ τὸν βίον. 

ὋὉ δὲ καταπεμφθεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ νόμος τοιοῦτος 

ἣν: 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ἙΡΜΗΝΈΙΑΣ ΤῊΣ ΤΟΥ ΤΥΡΑΝΝΟΥ ὙΠῈΡ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ἘΚ ΡΩΜΑΙΚῊΣ ΓΛΩΤΤΗΣ 
ΕΙΣ ΤῊΝ ἙΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΛΗΦΘΕΙΣΗΣ 

“ Αὐτοκράτωρ Ἰζαῖσαρ Γάϊος Οὐαλέριος Μαξι-᾿ 
μῖνος, Γερμανικός, Σαρματικός, εὐσεβὴς εὐτυχὴς 
ἀνίκητος Σεβαστός. κατὰ πάντα “τρόπον ἡμᾶς 
διηνεκῶς τῶν ἐπαρχιωτῶν τῶν ἡμετέρων τοῦ 
χρησίμου προνοεῖσθαι καὶ ταῦτα αὐτοῖς βούλεσθαι 
παρέχειν, οἷς τὰ λυσιτελῇ πάντων μάλιστα κατ- 
ορθοῦται καὶ ὅσα τῆς λυσιτελείας καὶ τῆς χρησιμό- 
τητός ἐστιν τῆς κοινῆς αὐτῶν καὶ ὁποῖα πρὸς τὴν 
δημοσίαν λυσιτέλειαν ἁρμόζει καὶ ταῖς ἑκάστων 
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“ΡΠ Ὸς-- 

ἘΟΟΙ ΕΒΙΑΘΤΙΟΑῚΙ, ΗΙΒΘΤΟΒΥ, ΙΧ. χ. ὅ-" 

“ΤΉΕΥΘ ἰ5 πὸ Κίηρ' βϑανϑα ΒΥ ταυοῖ ρονγεῖ, ἀπά ἃ ρίδηὶ 
ὙΠ] ποῦ θῈ βανεα Ὀγ ἢῖβ σγϑαὺ βίγεηρίῃ. Α Βοῦβα 
58 ἃ ναὶῃ ἰῃΐπρ' ἔου βαΐεϊν, δηα ψ}}} ποὺ ΡῈ βανεᾶ ὈΥ 
Πῖβ σγτοαῦ ρονγεσ. Βεῇο]ά, {π6 εγϑϑ οὗ {πῸ Τιογὰ δῖα 
ὍΡΟΙ ἐμοπὶ ἐπαΐ ἔδαν Πΐτη, ἀροη ἔμ θπὶ ἐπαῦ Πορα ἴῃ 5 
ΤΩΘΥΟΥ͂ ; ἴο ἀεοἸνεν ὑπαὶ 5οὺ]8 ἔγοτα ἀδαίῃ." Τῆι, 

ἔμεη, αἸ4 ἐπα ὑγγαηὺ, 4116 νττἢ 5ῃδυαθ, οοσηθ ἴο ἢΐ5 
οὐ ἰευτϊουγ. Απα ἢγθὺ ἴῃ ἢΐβ πιδᾶ ἔσσυ 6 ρυΐ ἴο 
ἀθαίῃ τδὴν ῥυίθϑὺβ δηα ρυορμεὶβ οὗ ἔποβα ροάβ ψῆο 
δᾶ ἔουταθυν θα θη ἢΐ5 δαἀτγηϊγαϊίοη, ἀπ Ποβ6 οὐδ 0165 

Πδᾷ ἱποϊξεα Πίτα ἴο Ῥερίῃ ἐπε νγῦ, ου ἐπε στουπα ἐῃαῦ 
ἐμὸν ὙΈΥ6 ΟΠαυ]αΐδηϑ δπα ἀδθοοίνουβ δηα, ἄρον δ]]}, 

Ῥείγαγειβ οἵ ἢΐβ βαξεῖγ. Ναχὶ, ἢ ρᾶνβ ρονυ ἴο 
{με ΟΠ γι ϑυϊαπβ᾽ αοά, δηα ἄγαν ἊΡ ἃ ἰὰνν ου θ6 4] οὗ 

ἐποὶν ρου ὺν ἴῃ ἐπε τποϑὺ οομιρ]εΐα δηᾷ ἔ]]6ϑῦ ταϑη που. 
ΤΠεη βἰγαισῦνγαυ, πὸ γοϑρίζα θεΐπρ' σταηιθβα τα, μ6 

Θπαδα Πΐ5 δ ὈῪ ἃ πηΐβουϑ]εῈ ἀθαίῃ. 
Νονν ὑπ Ἰανν ἰβδϑιιθα ὈΥ͂ Βίτη νγᾶβ ἃ5 [Ό]ΠΟΥΒ : 

97, α Ττγαροϊαίίοη 97 δε Ογάϊπαποο 9 ἐλε Τ γαπὲ 
οη δόμα ἡ 40 ἐλο Ολγιβίλαηϑ, τιαάδ ἤγοηι ἐλ 1,αἰζη ἰοηριια 
ἑἐπίο ἐδ ατεεῖ. 

“ΤῊΘ Ἐχηρογοῦ δοβαῦ Οαΐι5 Ν᾽ ]ουῖτιβ Μαχίμΐητιϑ 
Οετγηδπίουβ, ϑαγταδίϊουβ, Ρία5 ΕῸΠχ Τηνϊοῦυβ Αὐρι8- 
ἴπ5. γε θε]ανα ἐμαὺ πὸ ομδ 5 ἱρπογδηῦ, πδῪ ἐμδῦ 
ΘΥΘΙῪ τηδη Ο ἢδ5 γϑοοῦγβα ἰο {πε ἔδοῖβ Κπονβ ἃπᾶ 
8 οοπβοίουβ ἐμδὺ 1 5 τηδηϊεϑὺ, ὑπαῦ ἴῃ Ἔν ΕΙΎ ὙὙᾺΥ Ὑ6 
ἴδκε ἀποραϑίπρ ἐπουρηῦ ἔου ὑπῸ ροοᾶ οὗ οὐ ῥτο- 
νἱποῖαὶς, πα ἀδβῖτα ἴο συδηὺ ὑπ θυα 500 }} ἐπ πρθ ἃ8 816 
Ῥεϑὺ οαἱου]αιεα ἴο βεουσε ἐπε δἀνδηΐαρε οἵ 4}}, δπᾶ 
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διανοίαις προσφιλῆ τυγχάνει, οὐδένα ἀγνοεῖν, 
ἀλλ᾽ ἕκαστον ἀνατρέχειν ἐπ᾽ αὐτὸ τὸ γινόμενον 
γινώσκειν τε ἕκαστον τῶν ἀνθρώπων καὶ ἔχειν ἐν 
ἑαυτῷ δῆλον εἶναι πιστεύομεν. ὁπότε τοίνυν πρὸ 8 
τούτου δῆλον γέγονεν τῇ γνώσει τῇ ἡμετέρᾳ ἐκ 
ταύτης τῆς προφάσεως ἐξ ἧς κεκελευσμένον ἦν 
ὑπὸ τῶν θειοτάτων Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ, 
τῶν γονέων τῶν ἡμετέρων, τὰς συνόδους τῶν 
Χριστιανῶν ἐξῃρῆσθαι, πολλοὺς σεισμοὺς καὶ 
ἀποστερήσεις ὑπὸ τῶν ὀφφικιαλίων γεγενῆσθαι, 
καὶ εἰς τοὐπιὸν δὲ τοῦτο προχωρεῖν κατὰ τῶν 
ἐπαρχιωτῶν τῶν ἡμετέρων, ὧν μάλιστα πρόνοιαν 
τὴν προσήκουσαν γίνεσθαι σπουδάζομεν, τῶν 
οὐσιῶν τῶν ἰδίων αὐτῶν κατατριβομένων, δοθέν- 
τῶν γραμμάτων πρὸς τοὺς ἡγεμόνας ἑκάστης 
ἐπαρχίας τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ ἐνομοθετήσαμεν 
ἵν᾽ εἴ τις βούλοιτο τῷ τοιούτῳ ἔθει ἢ τῇ αὐτῇ 
φυλακῇ τῆς θρῃσκείας ἕπεσθαι, τοῦτον ἀνεμ- 
ποδίστως ἔχεσθαι τῆς προθέσεως τῆς ἑαυτοῦ καὶ 
ὑπὸ μηδενὸς ἐμποδίζεσθαι μηδὲ κωλύεσθαι καὶ 
εἶναι αὐτοῖς εὐχέρειαν δίχα τινὸς φόβου καὶ 
ὑποψίας τοῦθ᾽ ὅπερ ἑκάστῳ ἀρέσκει, ποιεῖν. 
πλὴν οὐδὲ νῦν λαθεῖν ἡμᾶς ἐδυνήθη ὅτι τινὲς τῶν 9 
δικαστῶν παρενεθυμοῦντο τὰς ἡμετέρας κελεύσεις 
καὶ διστάζειν τοὺς ἡμετέρους ἀνθρώπους περὶ τὰ 
προστάγματα τὰ ἡμέτερα παρεσκεύασαν καὶ ὀκ- 
νηρότερον προσιέναι ταύταις ταῖς θρῃσκείαις αἷς 

᾽ -“ ΄ ἦν ἀρεστὸν αὐτοῖς, ἐποίησαν. 
“Ἵνα τοίνυν εἰς τὸ ἑξῆς πᾶσα ὑποψία ἢ ἀμφιβολία 10 

τοῦ φόβου περιαιρεθῇ, τοῦτο τὸ διάταγμα προ- 
τεθῆναι ἐνομοθετήσαμεν, ἵνα πᾶσιν δῆλον γένηται 
ἐξεῖναι τούτοις οἵτινες ταύτην τὴν αἵρεσιν καὶ τὴν 
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τὺ 

ἘΘΟΙΙΕΒΙΤΑΘΤΙΟΑῚΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΙΧ. χ. 7-10 

Ὑ αύβοανεν ἐπίπρθ ἅτε δανδηΐαρθοιιβ 8πα 86 Ὁ] ἰὸ 
ἘΠ σΟΥΏΤ ἢ νγϑδὶ, δηα βοῇ 85 δα ϑυϊΐα]α ἴο ὑπ 

ΡΠ δἀναπίαρε ἃπα ἀρυθααῦ]α ἴο δνευῪ τηϊπα. 
Βίποο, ἐπογεΐοσο, θοΐοσα ἐπὶ5 1 ἢᾶ5 θθ θη δον θηΐ ἴο οὐσ' 
Κπον]εᾶρσα ἐπαΐ, οὐ ἐπε ρ]εα ὑπαὺ {πε τηοβὺ αἰνίπθ 
Ἡϊοοϊο αι ἀπα Μαχίμηΐδη, οὐὐ ἔαύμευβ, μδᾶ σίνϑη 
οΥ̓οΥβ ἔου {π6 δ  ἰϑῃτηθηὺ οὔ ἐπε ΟΠ γ ϑυϊδη ἀϑβθυ  Ὁ]165, 

ΤΩΔΗΥ͂ Θχιου ϊομβ δ πα το υῖε5 μαννα Ῥθθη ρυδοιϊβθα 

ὈΥ ἔπε οἵἶοῖα]5, ἀπᾶ ὑπαὺ {Π|5 ᾿πουθαβθα δ5 ἔϊπηθ νγεηῦ 
ὁπ. ἴο ἐπε ἀεοἰτίταθηῦ οὗ οὐῦ ῥγονίποῖα]β (Ὁ μοβ6 
δορά 1 15 Οὔ δβρθοῖΐδὶ ἀβϑεῖτα ἐπαῦ ἔπαγε 5Βῃου]ᾶ ΡῈ ἀπὰς 
ἐπουρῦ), δπᾶ ἐμαὺ ὑμπεὶγ οὐτὶ Ῥθύβοηδὶ ῬοΒββθββίοηΒ 

ψετα θείηρ' ἀεβιτογβϑᾶ : γε δἀάγεββϑαᾶ ἃ Ἰθυζον ἴο 1Π6 
ΒΌΨΘΥΠΟΥΒ ἴῃ 680 ργονίποα ἰαϑὺ γϑαγ, ἰαυίπρ' 1 ἀοννῃ 

ἐπαὺ 1 ΔΩΥ 5μου]ᾷ νίβῃ ὕο ἔΌ]Π]ονν βυοῃ ἃ συβίουῃ ΟΥ 
π6 βᾶσηθ γϑ ρίουβ οὈβθυνδη668, 500 ἃ οπα 5βου]α 

Δάποτα ἴο μὶβ ρυζροβα σἱμουῦ Πἰπάγαποθ, δπα 6 
Ηἰπάοτοᾶ οὐ ργενεηίθα ΕΥ̓͂ πὸ οπε; δπᾶ ἐπαῦ {Π6Ὺ 
ΒΒου]α ᾶγα ἃ ἴτες μαηά, ψιμουῖῦ ἔδαν πα βαβρίοίοη, 

ἴο ἄο νι βδίβοθνευ θδο ἢ οπα ρίεβεβ. Βαΐ 10 σαπποῦ 

Ἔϑοᾶρε οὐἱ ποίϊθα Ἔυθῃ ΠΟΥ ἐπαὺ βοπιθ οὗ ἴπῸ πα ρ68 

τηϊβπἰευργοϊθα ουν ᾿η] αποίίομβ, ἀπᾶ οαυβθα οὐ ΡΕΟΡΙ6 

ἴο πᾶνε ἀουθνὲβ ψὶῦἢ ταραγα ἴο Οὐ οοτητηϑηθ, δηα 

τηδᾶθ ἔβειη βουαονμαὺ Ὀδοϊςνγατὰ ἴῃ Ἰοἰπίπρ' ἴῃ ἐΠο86 

το]! σίουβ ουβούνδηοθθβ ἐμπαὺ πγοτα ρ]θαβίπρ' ὅο ἔμθια. 

““ΤΗδῦ, ἐμπεγεΐοσθ, ἕου ἐπε ζαΐατε 411} βιβρίοοη. ΟΥ̓ 

ἀουδὲ ατίβίπρ' ἔγοτη ἔδαν ταδὺ ὈῈ τεπιονθᾶ, γα μᾶγθ 

ἀεοτεεᾶ ἐμαὶ ἐπῖ5 ογάϊπαπος θ6 ρυθ 564, 50 ἐμαὶ 1 

ΤΑΔῪ 6 ῥΪαΐπ ἰο 8}} ἐμαὺ ὕῃοβε ψβο ἀβϑβῖγε ἴο ἔο] ον 
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θρῃσκείαν μετιέναι βούλονται, ἐκ ταύτης τῆς 
ωὠρεᾶς τῆς ἡμετέρας, καθὼς ἕκαστος βούλεται ἢ 

ἡδέα αὐτῷ ἐστιν, οὕτως προσιέναι τῇ θρῃσκείᾳ 
ταύτῃ ἣν ἐξ ἔθους θρῃσκεύειν εἵλετο. καὶ τὰ 
κυριακὰ δὲ τὰ οἰκεῖα ὅπως κατασκευάζοιεν, συγ- 
κεχώρηται. ἵνα μέντοι καὶ μείζων γένηται ἡ 1) 
ἡμετέρα δωρεά, καὶ τοῦτο νομοθετῆσαι κατηξιώ- 
σαμεν ἵνα εἴ τινες οἰκίαι καὶ χωρία «ἃ τοῦ 
δικαίου τοῦ τῶν Χριστιανῶν πρὸ τούτου ἐτύγχανον 
ὄντα, ἐκ τῆς κελεύσεως τῶν γονέων τῶν ἡμετέρων 
εἰς τὸ δίκαιον μετέπεσεν τοῦ φίσκου ἢ ὑπό τινος 
κατελήφθη πόλεως, εἴτε διάπρασις τούτων γε- 
γένηται εἴτε εἰς χάρισμα δέδοταί τινι, ταῦτα 
πάντα εἰς τὸ ἀρχαῖον δίκαιον τῶν Χριστιανῶν 
ἀνακληθῆναι ἐκελεύσαμεν, ἵνα καὶ ἐν τούτῳ τῆς 
ἡμετέρας εὐσεβείας καὶ τῆς προνοίας αἴσθησιν 
πάντες λάβωσιν. 
Αὗται τοῦ τυράννου φωναί, οὐδ᾽ ὅλον ἐνιαυτὸν 19 

τῶν κατὰ Χριστιανῶν ἐν στήλαις ἀνατεθειμένων 
αὐτῷ διαταγμάτων ὑστερήσασαι, καὶ παρ᾽ ᾧ γε 
μικρῷ πρόσθεν δυσσεβεῖς ἐδοκοῦμεν καὶ ἄθεοι 
καὶ παντὸς ὄλεθροι τοῦ βίου, ὡς μὴ ὅτι γε πόλιν, 
ἀλλ᾽ οὐδὲ χώραν οὐδ᾽ ἐρημίαν οἰκεῖν ἐπιτρέπεσθαι, 
παρὰ τούτῳ διατάξεις ὑπὲρ Χριστιανῶν καὶ νομο- 
θεσίαι συνετάττοντο, καὶ οἱ πρὸ βραχέος πυρὶ καὶ 
σιδήρῳ θηρίων τε καὶ οἰωνῶν βορᾷ πρὸ ὀφθαλμῶν 
αὐτοῦ διαφθειρόμενοι καὶ πᾶν εἶδος κολάσεως καὶ 
τιμωρίας ἀπαλλαγῆς τε βίου οἰκτρότατα ὡς ἂν 
ἄθεοι καὶ δυσσεβεῖς ὑπομένοντες, οὗτοι νῦν πρὸς τοῦ 
αὐτοῦ καὶ θρῃσκεύειν ὁμολογοῦνται θρῃσκείαν καὶ 
ἐπισκευάζειν κυριακὰ ἐπιτρέπονται, καὶ δικαίων 
τινῶν αὐτοῖς μετεῖναι αὐτὸς ὁ τύραννος ὁμολογεῖ. 
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ΡΨ ΑΤΡΗΥ ΡΥ ΎΨ 

ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑῚΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΙΧ. χ. 10-12 

ἐμ15 βεοῦ δῃηα το] ρίουβ ορβεύναποθ ἀγα ροιτηϊ θά, ἴῃ 
δοοογάδποα νυ ἐΠβ Οὐὐ ὈοιηΐΥ, ἃ5 ΘδῸ ἢ ΟΠ6 5 ῃ 65 
ΟΥ̓ πᾶς 1 ρ]δαβίηρ, ἴο Ἰοῖπ ἴῃ ὑπαὺ το] σίουβ οθβουν- 
8 πο6 ψῃΐοἢ ἔγοτη ομοῖοα ῃ6 γγὰβ σνγοηῦ ἴο ργϑοίίβα. 
Απᾶ ρΡεστηϊββίοι ἢδ5 αἶϑο θθεὴ ργδηϊθα που ἴο θυ] 
ἐπ Τιογα᾿ 5 μοιιβεβ. Νανθυίῃδὶθββ, ὑπαῦ οὐγ ῬουΠΟΥ 
τηδΥ 6 δυϑῃ ργθαΐθι, γα μάνα ἀδβοϊἀβα ἴο ἄβογδ ἐῃϊ5 
αἶβο : ἐπαῦ 1 δὴν Πουι8685 οὐ ἰδ πᾶ, νυ ἢ πιϑϑα ἔουυηοΥ]Υ 
ἴο Ῥεϊοηρ ὈΥ τίρῃῦ ἴο ὑπ ΟἨγβύϊδηβ, πᾶνε ὈῪ {πὸ 
᾿ηϊαποίίομ οὗ οὐγ ραγθηΐβ ραβββα ἰπἴο ἐπα τἱσηὺ οἵ ἐπ 6 
ΡΟ] ς ἐγθαβιτΎ ΟΥ̓́ Πᾶνα ὈΘΘη 56ἰζΖεα ὈΥ 8πΥ οἰὐγ--- 
ΒΘ ΠΟΥ ἃ 5816 οὗ {Π686 Πδ8 ὕδίκβῃ ρ]δοθ, οὐ ἔῃ 6  ἢδᾶνθ 
Ῥδϑὴ μηάβα ονϑὺ ἴο ΔΗ Οη6 88 ἃ ρἹυ---νσα ἢᾶνα σίνθη 
οὐάθυβ ὑπαῦ 411 [6586 θὲ τεϑιογβα ἴο {πε (ἢ γι ϑἐϊδηβ ἃ5 
ἐπεῖν οὐἱοῖπαὶ τσ, 50 ὑπαῦ ἴῃ {Π18 50 411 τηδὺ ρϑὺ- 
οαἶνα οὐ Ρἰθὺν δηά βοϊοϊξα 6. 

ΤΉΘβ6 ἀγα ἐῃς νογᾶβ οὗ {πε ὑγγδηὺῦ ἐπαὺ οϑτηθ 1685 
ἐπδη ἃ ΠΟ] γον δἴζον Π6 ογαϊπαποαθβ ἀσαϊηθὺ ἐπα 
ΟΠ ϑεϊδηβ, βαεῦ ἊΡ ὈΥ Πἴτη οἡ ἰδ] εῖβ ; ἂπαᾶ ἢ6 ψῃῸ 
ἃ Βῃογὺ ψ 16 ργανίοιιϑὶν ἸοοΟϊοα ὌΡΟΙ τι5 ἃ5 ἱτηρίοιιβ 
δια σοά]ε85 δηα {πῸ ρεϑὶβ οἵ βοοϊεϊυ, 80 ὑπαὺ νγα ὑγεῦα 
ποὺ ρΡευτηϊξεβα ἴο ἀνε ]] ἱπ, 1 ψν1}} ποὺ 880, ἃ οἰΐν, θαΐ 
Ἔδύθη ἃ βροὺ ἴῃ ἐπα σου ΤῪ ΟΥ̓ ἃ ἀαβογύ---[Πϊβ. βασι 
Ῥείβο ἄγαν ΠΡ ΟΥ̓ ΠΔΠ 665 Δ Πα Ἰερϑ]αὐοι ὁ ῬῈΠΑ] 
οὔ πα ΟΠ ϑεϊδηβ ; ἂπᾶ ἔποβα ψῆο 5Πουο γ Ὀεΐουα σοσα 
Ὀεΐηρ' ἀεβίγογεα Ὁ ἥτε δπηα βυοτα δπα ρίνϑη ἴο ψ]]α 
Ῥεαϑὶβ δηᾶ Ὀἰγαάϑ ἔου ἔοοα εΐογε 8. Ἔεγϑϑ, δπα ψευα 
Θηδυγίηρ Ἔν ετν Κἰὶπα οὗ ομαβυϊβοιηθηῦ ἀπα ρα ηἰβητηθηΐ 
δια 1055 οὔ 16 ἴῃ ἐῃε6 τιοϑὺ ῥ᾽ Ὁ180]6 τη ΠΟΥ, 85 1 πεν 
γγΟ 6 σΟΘ]685 πα ψἱοκοά, {π656 ἢ6 πον 4]]ονγβ Ὀοΐῃ 
ἴο ΟΌβουνο ὑποὶν ἔουτη οὐ υγουβῃΐρ δηα ἴο θυ] μα χοΠ 65; 
δηα πε ὑγταμὺ Ὠΐϊτηβ6]}ῇ οοπἔδβββαβ ἐμαὺ Πα Ὺ ῬΟββ6 85 
οογίαϊῃ τἱρηῦβ ! 
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ΕΠΒΕΒΙΌΞΒ 

Καὶ δὴ τοιαῦτα ἐξομολογησάμενος, ὥσπερ τινὸς 13 
τυχὼν εὐεργεσίας τούτων δὴ αὐτῶν ἕνεκα, ἧττον 
ἢ παθεῖν αὐτὸν χρῆν δήπου παθών, ἀθρόᾳ θεοῦ 
πληγεὶς μάστιγι ἐν δευτέρᾳ τοῦ πολέμου συμβολῇ 
καταστρέφει: γίνεται δ᾽ αὐτῷ τὰ τῆς καταστροφῆς 14 
οὐχ οἷα στρατηγοῖς πολεμάρχαις ὑπὲρ ἀρετῆς καὶ 
γνωρίμων πολλάκις ἀνδριζομένοις ἐν πολέμῳ τὴν 
εὐκλεῆ τελευτὴν εὐθαρσῶς ὑπομεῖναι συνέβη, ἀλλὰ 
γὰρ ἅτε τις δυσσεβὴς καὶ θεομάχος, τῆς παρα- 
τάξεως ἔτ᾽ αὐτῷ πρὸ τοῦ πεδίου συνεστώσης οἴκοι 
μένων αὐτὸς καὶ κρυπταζόμενος, τὴν προσήκουσαν 
τιμωρίαν ὑπέχει, ἀθρόᾳ θεοῦ πληγεὶς καθ᾽ ὅλου 
τοῦ σώματος μάστιγι, ὡς ἀλγηδόσιν δειναῖς καὶ 
περιωδυνίαις ἐλαυνόμενον πρηνῆ καταπεσεῖν, λιμῷ 
φθειρόμενον τάς τε σάρκας ὅλας ἀοράτῳ καὶ 
θεηλάτῳ πυρὶ τηκόμενον, ὡς διαρρεύσαντα τὸ μὲν 
πᾶν εἶδος τῆς παλαιᾶς μορφῆς ἀφανισθῆναι, 
ξηρῶν δ᾽ αὐτὸ μόνον ὀστέων οἷόν τι μακρῷ χρόνῳ 
κατεσκελετευμένον εἴδωλον ὑπολειφθῆναι, ὡς μηδ᾽ 
ἄλλο τι νομίζειν τοὺς παρόντας ἢ τάφον αὐτῷ τῆς 
ψυχῆς γεγονέναι τὸ σῶμα, ἐν ἤδη νεκρῷ καὶ 
παντελῶς ἀπορρεύσαντι κατορωρυγμένης. σφοδρό- 1ὅ 
τερον δ᾽ ἔτι μᾶλλον τῆς θέρμης αὐτὸν ἐκ βάθους 
μυελῶν καταφλεγούσης, προπηδῶσιν μὲν αὐτῷ 
τὰ ὄμματα καὶ τῆς ἰδίας λήξεως ἀποπεσόντα πηρὸν 
αὐτὸν ἀφίησιν, ὃ δ᾽ ἐπὶ τούτοις ἔτ᾽ ἐμπνέων 
ἀνθομολογούμενος τῷ κυρίῳ θάνατον ἐπεκαλεῖτο, 
καὶ τὸ πανύστατον ἐνδίκως ταῦτα τῆς κατὰ τοῦ 
Χριστοῦ παροινίας χάριν ὁμολογήσας παθεῖν, τὴν 
ψυχὴν ἀφίησιν. 
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Απά ψἤεϑη μα Πδᾶ ταδᾶς ἐπεβα οοηξεββϑίοηβ, 85 ἴξ 
τηθοίϊηρ ἱ ἢ βοῖας Κὶπα οὗ γτϑνατ οα ἐπἰβ νου 
δοοουηὺ---ἰΠδὺ 15, βυ ευίηρ 1655, το θ6 βυγα, ἔπη 1 
Ῥεμονϑᾶ Πΐτα ἴο βυῖεν---ς νγᾶβ ϑυαϊ θη 41} αὖ πος ὈΥ 
ἃ βίτοα οἵ αοά, δπὰ ρευϑῃβα ἴῃ ἐπε βεοοπα δ ποοιηθοῦ 
οὔ πε νγαύ. Βαυΐ {πε οἰγουτηβίδποαβ οὗ μἰβ ἀθαῖῃ ὑγευα 
ποῦ 506 ἢ 85 [4]] ἕο ἐπε Ἰοὺ οὗ σϑπουαὶβ ο. ἃ σδυηρδῖρηι, 
ὙΠΟ ἐΐππθ ἴδεν ὑἴτηθ οοηΐθπα Ὀγάνοὶν οὐ θ6Π δ] οἵ 
νἱγίαθ δηᾶ ἔθ πάβ, πα τ ἱἢ ἃ ρσοοα οουταρα τηθοῦ ἃ 
δἱουίουβ. επᾶ ἴῃ Ῥαϊ]ε ; Ῥυῦ δε βυβεγθα ἢἷβ ἀπθ 
Ῥαπίβῃτηθηΐ 1 ἃ Π ἱπυρίουιβ Ἔπευὴν οὔ αοά, 5κυϊκίηρ' 
αὖ Βοτπθ ψΉ1]6 ἢΐβ δύσαν νγᾶβ 5}}}} ϑιἑαϊοπαα ἴῃ Ὀαἰ]6- 
ΔΥΥΔῪ οἡ {πε 614. ΑἹ] αὖ οποα μ6 νγᾶβ βυηϊζἴθῃ ὈΥ ἃ 
βϑέγτοκα οὗ αοα ονεὺ μῖβ ψῃο]Ὲ Ῥοάγ, ψἱτῃ ἐπα ταβυὶὰ 
ἐπαὺ 6 ἔε]] ργοπθ ἀπᾶθυ ἐῃ6 οπβίδαρηῦ οὗ ἔθυυῖθ]ο 
Ραΐπβ ἃπᾷ αροπίθβ ; 6 ψγὰβ νγαβίθα Ὀγ πυπροι, ἃπὰ 
5 ἤεβὴῃ δπ γεν οοπβαμπιθα ὈΥ δῃ ἰην 51 0]6, αἰνίποὶγ- 
βοπὺ ἔτεα ἢ {πὲ ἔοιτη ψῃΐοῃ Ηἷβ ὈΟΑΥ͂ οπμοα ροββθββϑὰᾶ 
νγαβεθα ἀὐγαῦ ἀηα νδηΐβῃθα, ἀπα ἐπουα τοτηαϊηθα ΟΠ]Υ 
ἃ ἔοττα οὗ αὐ Ῥοπθβ, {πὸ βοῖὴβ ῥῇῃδηΐουη 5ῃδρβε ἰοῃρ' 
βίποα χεδυοεα ἴο ἃ βἰκαϊεἴοῃ, 580 ὑπαῦ ὑποβα ρυθβϑεηΐ 
οουᾶ ποὺ Ναὺ ἐπίηϊς ἐμαὶ Ηἰ5 θοᾶν Βαᾷ θδβοουηα {Π6 ἴομ 
οἵ Πἰβ 5οι], ψῃοἢ μα θθεθη Ὀυτὶοᾶ ἴῃ ναὶ νγᾶ5 ΠΟΥ ἃ 
ΘΟΥ̓Ρ56 δηα οοταρ] οἰεὶν νγαβυθα ἀνγαῦ. Απά δβ ὑπ Πϑαὺ 
φοΟΠϑιτη α Ἠΐτα 5.1} ταοτα ἤδυοεὶν ἱπ ὑπ νεῖν ἀθρὶμβ 
οὗ Ηΐβ τρδυτον, μα Ἔγεβ ρτοεοϊθα, δηᾶ ξ]Ππρ' ἔγουη 

ἐπμιοῖν βοοϊκοίβ: [δῦ Ηΐτα ὉΠ πα. Ὑ οὐ μα 53} Ὀγθαιποα 
ἴῃ ἐπῖ8 οοπά! ἴομ,, πα τηακίηρ' οοηξεβϑίοη το {πα ΤΠοτὰ 
ἰηνοϊκοᾶ ἄδαϊῃ. 80 συ ττῃ Π15 Ἰαϑὲ Ὀγθαὶῃ μ6 δοκπονς- 
Ἰεάροα ὑπαὶ με βυβεγεά ἔπι 1050} Ῥεοδυβα οὗἁ ἰδ 
νἱοΐθπος ἀραίπϑυ ΟὨγίβα ; δηᾶ ἔποπ ράνα ἀρ {Π6 ρῥῇοϑῦ. 

1 Τῇ Ἰαἴον Οσθεκ λῆξις Βοτηθεϊπηθϑ τη δ η5 ἡ ΡΙδοα,᾽ ἡ Ροβίξοη ᾿ς 

ΟΠ γγβοβίοιῃ (Ησοσι. [ν]. ἐη σοῦ. 8. 9) 1565 ἐπ6 νγοτα, ἃ5 Ἐπιβοῖα5 
ἄοεβ μοῖο, οὔ ἐπε ρδοε οοουρίθα Ὀγ ἴδδ 6γ6. 
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ΕΌΒΕΒΙΠΒ 

ΧΙ. Οὕτω δῆτα Μαξιμίνου ἐκποδὼν γενομένου, 1 
ὃς μόνος ἔτι λείπων τῶν τῆς θεοσεβείας ἐχθρῶν, 
ἁπάντων χείριστος ἀναπέφηνεν, τὰ μὲν τῆς τῶν 
ἐκκλησιῶν ἀνανεώσεως ἐκ θεμελίων χάριτι θεοῦ 
τοῦ παντοκράτορος ἠγείρετο ὅ τε τοῦ Χριστοῦ 
λόγος, εἰς δόξαν τοῦ τῶν ὅλων θεοῦ διαλάμπων, 
μείζονα τῆς πρόσθεν ἀπελάμβανεν παρρησίαν, τὰ 
δὲ τῆς δυσσεβείας τῶν τῆς θεοσεβείας ἐχθρῶν 
αἰσχύνης. ἐσχάτης καὶ ἀτιμίας ἐνεπίμπλατο. πρῶ- 
τός τε γὰρ Μαξιμῖνος αὐτὸς κοινὸς ἁπάντων πολέ- 3 
μιος ὑπὸ τῶν κρατούντων ἀναγορευθείς, δυσ- 
σεβέστατος καὶ δυσωνυμώτατος καὶ θεομισέστατος 
τύραννος διὰ προγραμμάτων δημοσίων ἀνεστη- 
λίτευτο, γραφαί τε ὅσαι εἰς τιμὴν αὐτοῦ τε καὶ 
τῶν αὐτοῦ παίδων κατὰ πᾶσαν ἀνέκειντο πόλιν, 
αἵ μὲν ἐξ ὕψους εἰς ἔδαφος ῥιπτούμεναι συνετρί- 
βοντο, αἱ δὲ τὰς προσόψεις ἠχρειοῦντο σκοτεινῷ 
χρώματι καταμελανούμεναι, ἀνδριάντων τε ὁμοίως 
ὁπόσοι εἰς αὐτοῦ τιμὴν διανεστήκεσαν, ὡσαύτως 
ῥιπτούμενοι συνετρίβοντο, γέλως καὶ παιδιὰ τοῖς 
ἐνυβρίζειν καὶ ἐμπαροινεῖν ἐθέλουσιν ἐκκείμενοι. 

Εἶτα δὲ καὶ τῶν ἄλλων τῆς θεοσεβείας ἐχθρῶν 3 
πᾶσαι τιμαὶ περιῃροῦντο, ἐκτείνοντο δὲ καὶ πάντες 
οἱ τὰ Μαξιμίνου φρονοῦντες, ὅσοι μάλιστα τῶν 
ἐν ἀρχικοῖς ἀξιώμασιν ὑπ᾽ αὐτοῦ τετιμημένοι τῇ 
πρὸς αὐτὸν κολακείᾳ σοβαρῶς ἐνεπαροίνησαν τῷ 
καθ᾽ ἡμᾶς λόγῳ: οἷος ἦν ὃ παρὰ πάντας αὐτῷ 4 
τιμιώτατος καὶ αἰδεσιμώτατος ἑταίρων τε γνησιώ- 
τατος ἸΪευκέτιος, δὶς ὕπατος καὶ τρὶς ὕπατος καὶ 
τῶν καθόλου λόγων ἔπαρχος πρὸς αὐτοῦ καθεστα- 
μένος, Ἰζουλκιανός τε ὡσαύτως διὰ πάσης ἀρχικῆς 
προελθὼν ἐξουσίας, ὁ καὶ αὐτὸς μυρίοις τοῖς κατ᾽ 
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ὃ ΟΠ ΧΙ. Πεὴη Μαχίγηϊη νγὰβ ἔππ5 γοιηονϑαᾶ---" 6 80 
γὰ5 ἴῃΠ6 ΟἿΪΥ οπα ἰεῖν οἵ {ῃΠ6 Ἂβπϑυηΐθβ οἵ ροα]ίηθββ, 
Γ πα 5πονγοα Πίγηβο! ἔῃ ννουϑὲ οὗ 4]1---Ὀν {πῸ6 σγδος οἵ 
ΑἸπρηὲν Οοά {πε τϑηθυνὰὶ οὗ {Π6 ομυτομ 65 ἔτοτα [6 
[ουπάαδίϊοι νγὰβ βοὺ οἱ ἴοοΐ, δπᾶ ἐπε μοτζὰ οἵ Ομτῖθὶ π΄. : ᾿ 
χροεϊναα ἃ ἀπ ᾿ποῦθᾶβθα ὌΡΟῊ 105 ἔουτηου ἔτθεάουη, πα 
γγὰ5 οἰθαυν ποατά ἴο {πε ρουυν οἵ [πε αοα οὗ {Π6 υπὶ- 
γΕΥ56 ; ψΠ116 ἐπα ἱτηρί ον οὗ {Π6 βπϑιηῖθβ οὗ ροα!ῖηθββ 
γὰ5 οονετοα ἢ ὑπὸ τηοϑῦ δρ] θοῦ ϑῆδιηθ ἀπα α15- 
Βοποῦγῦ. Εοὸὺ Μαχίταϊη Ὠἰτηβθ]ῇ νγὰθ πε ἢγοὺ ἴο Ὀ6 
 Ρτοοϊαἰτηεα ὈΥ ἔπ συ]θὺβ ἃ5 ἃ Θουητη ἢ ΘΠΕΙΩΥ οἵ 4]], 
᾿ἃιῃα ροβκίβα ἴῃ ρυθ]ῖς εβαἀϊοῖβ οὐ ἰδ ]θῖβ 85. ἃ πηοβὺ 
πηρίοιιβ, τηοϑὺ μαὐθα] πα Οοα-Παϊίπρ ὑγτδηῖ. ἊΑΔ5 
το ἔπε ρογίγαϊἐβ ψΒ ἢ γαυαῈ βοὺ ἊΡ ἴῃ Ἔνοὺν οἷζν ἴο 
ὶβ Βοποιυι ἀπ ἐμπαὺ οὗ Πἰβ ομ Πάτα, βοιια σγοτα Βυν] θὰ 
ἔτοτα ἃ μεϊρῃὺ ἴο ὑπ6 συοιπα ἀπά βυμδβῃθα ἴο ρίθοββ, 

οὐποῖς Βαᾶ ὑμεὶγ ἔδοθβ Ὀ]δοκοηθᾶ ονεὲῦ τῖτἢ ἀδυκ- 
φοἰουγεά ραϊπὺ δπα 50 τοπαογεα ἀ561685 ; ὑπ βίαι ββ 
ΟΠΠΚοννῖβ6, 85 ΤαϑΥ ἃ5 Πδα Ὀ6θη 86 ἋΡ ἴῃ 5. ΒΟΠΟΌΪ, 
γΕγῈ οαδὺ ἄοντι δηα ὈιΌΚοη ἴπ ὑπ6 5816 ΤΠΔΠΠΘΥ͂, 
Δα ΙΔΥ 85 δὴ οδ]δοὶ οὗ τηδυυϊτηθηῦ ἀπά βρογὺ ἴο ἐποβθ 
ὙΠῸ νυ ]5ῃ6α ἴο ἰπ5]Ὁ οὐ ἀρυβε ἵθϑτα. 

Νεχί, 411 ἔπε βοπουΐβ οἵ με οὔμεὺ βηθυηῖαβ οἵ ροα]- 

685 δ͵5ο ψγεῦα ἰδ κθη ἀναγ, ἃπα 411} ψῃὸ ψγοτα οὗ {Π6 
ὲ ΕΥ οἵ Μαχίγοϊη σεῖα 5]αΐπ, ββρθοία!ν ὑποβα ἴῃ 
ΒΡ σονεγητηθηὺ ροβί του γμὸ δα Ὀθθη Βοπουτοά 

ὈΥ Πίτη, δι ψῆὸ ἱπάυ]ροα ἴῃ νἱοϊεπΐ ἀρυβο ρδίηβι 
οἷν ἀοοίγίπε ἰπ ογᾶδθυ ἴο ἔανση ἀροπ Πΐτα. ϑ΄0οἢ γγὰ5 

Ῥευοείΐαβ, ἃ τῆδη βοτὰ ἢς Ποποιτδα ἀπ τοβρθοϊθα 

Δθονα 811, ἐπε ἐγαδθδὶ οἵ Ηἷ5 ἔτἰεπᾶβ, οοηϑι] ἃ 5θοομα 

πᾶ 4 {πίτα {τπθ, δπᾶᾷ δρροϊπιεᾷ ὈΥ Πίτη βθηογαὶ 

ἤπδποο ταϊηϊβίου ἢ 500 ἢ} ΠΠἸκονῖβα γ85 Οὐ]οίδηι, ψΠο 

δᾶ ροηε ἐῃτουρῆ Ἔνεῖν ρτδάς οἵ οἥος ἴῃ ὕΠ6 ρονθγη- 

τηθηΐ, [Π6 βδῖηθ ρεῖβοῃ ΨψὙη0 δουϊεα ἴῃ {ῃ6 ταῦτ οΥ 
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Ρᾳ. 146, 8. 4 

ΕΠΘΒΕΒΙΌΒ 

Αἴγυπτον Χριστιανῶν ἐλλαμπρυνάμενος αἵμασιν, 
ἄλλοι τε ἐπὶ τούτοις οὐκ ὀλίγοι, δι᾿ ὧν ̓ μάλιστα τὰ 
τῆς Μαξιμίνου τυραννίδος ἐκραταιοῦτό τε καὶ 
ηὔξετο. 

᾿Εκάλει δὲ ἄρα καὶ Θεότεκνον ἡ δίκη, οὐδαμῶς 
τὰ κατὰ Χριστιανῶν αὐτῷ πεπραγμένα λήθῃ παρα- 
διδοῦσα. ἐπὶ μὲν γὰρ τῷ κατ᾽ ᾿Αντιόχειαν ἱδρυ- 
θέντι πρὸς αὐτοῦ ξοάνῳ δόξας εὐημερεῖν, ἤδη καὶ 
ἡγεμονίας ἠξίωτο παρὰ Μαξιμίνου, Λικῶνιος δ᾽. 
ἐπιβὰς τῆς ᾿Αντιοχέων͵ πόλεως φώραν τε γοήτων 
ποιησάμενος, τοὺς τοῦ νεοπαγοῦς ξοάνου προ- 
φήτας καὶ ἱερεῖς βασάνοις ἠκίζετο, τίνι λόγῳ τὴν 
ἀπάτην καθυποκρίνοιντο, πυνθανόμενος" ὡς δ᾽ 
ἐπικρύπτεσθαι αὐτοῖς πρὸς τῶν βασάνων συνελαυνο- 
μένοις ἀδύνατον ἢ ἦν, “ἐδήλουν δὲ τὸ πᾶν μυστήριον 
ἀπάτην τυγχάνειν τέχνῃ τῇ Θεοτέκνου μεμηχανη- 
μένην, τοῖς πᾶσιν τὴν ἀξίαν ἐπιθεὶς δίκην, πρῶτον 
αὐτὸν Θεότεκνον, εἶτα δὲ καὶ τοὺς τῆς γοητείας 
κοινωνοὺς μετὰ πλείστας ὅσας αἰκίας θανάτῳ 
παραδίδωσιν. 

Τούτοις. ἅπασιν προσετίθεντο καὶ οἱ Μαξιμίνου. 
παῖδες, οὗς ἤδη καὶ τῆς βασιλικῆς τιμῆς τῆς τε 
ἐν πίναξιν καὶ γραφαῖς ἀναθέσεως πεποίητο κοινω- 
νούς: καὶ οἱ συγγένειαν δὲ τοῦ τυράννου τὸ πρὶν 
αὐχοῦντες καὶ πάντας ἀνθρώπους καταδυναστεύειν 
ἐπηρμένοι τὰ αὐτὰ τοῖς προδεδηλωμένοις μετὰ τῆς 
ἐσχάτης ἀτιμίας ἔπασχον, ἐπεὶ μὴ ἐδέξαντο 
παιδείαν μηδὲ ἔγνωσαν μηδὲ συνῆκαν τὴν φάσκου- 
σαν ἐν ἱεροῖς λόγοις παρακέλευσιν “ μὴ πεποίθετε ὁ 
ἐπ᾽ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστιν 
σωτηρία: ἐξελεύσεται τὸ. πνεῦμα αὐτοῦ καὶ ἀπο- 
στρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ" ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 
884, 
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οὗ οουηΐ]θ55 ΟἩυἰϑυϊδηβ ἴῃ ΕἸουρὺ ; δηᾶ ἴῃ δἀαϊτίοη ἴο 
 ἔδεβε ποῖ ἃ ἔδνν οἴμειβ, γῆ. σγϑῦθ {Π6 οἱ δῦ τηθδηβ οὗ 
᾿ς φομδιτηΐπρ' ἃπα ἱπογθαβίηρ' Μαχίυηϊη 5 ὑγυϑηην. 

50 1 νγὰβ ἐπαὺ Τῆδούθομπιβ 80 γγχὰβ βυτησηοηθά ὈΥῪ 
 {Ζ]υβίίοο, γῆῸ ἴῃ πὸ υγῖϑε οομπβίρηθα ἴο ΟὈ]νίοπ νηὶ 
Βα α᾽α ἀραϊηϑὺ ἔπε ΟΠ νβεϊαηβ. ἘῸν αἴτεον ἢ6 Πδαὰ βοΐ 
Ρ {με 140] : δ Απίϊοοῃ, με βεειηθα ἴο ΡῈ ργοβρευΐηρ, 
δια Παᾷ δοῦν θθοη ἀδειηβα ψουτῃγ οὗ ἃ ρονϑυπου- 

 βῃϊρ Ὀγ Μαχίπηΐη ; μὰ ψῃθη Γλοϊπτιβ σασὴθ ἴὸ 1Π68 
οἷὖγ οὔ ἔμ Απύϊοομθηθβ, μα τηδᾶδ ἃ βθαγοῦ ἴον ομδυ]δ- 
ἔδῃβ, δηα ρ]εα τῖῦῃ ἰογύατεβ ὑπ6 ρῬυορῃθὶβ δῃὰ 
Ῥυΐεϑὶβ οἵ π6 πευ-ταδᾶς 140], ἴο ἢπαᾶ ουὖὐ ὈγῪ ψῃδΐ 
οοηἐγίναποα ὑπο σεῦ ργδούϊβίηρ' {Π1|8 ἀθοοῖδ. πὰ 

 Ἔξδη {πε ἱπῆϊοϊίοι οὗ {πε τογΐατοβ ταδᾶθ σοποθδὶπηθηΐ 
ἱτωροβϑίθ]α ἔου ἐπθηὰ, δπᾶ ὑπον τενεαὶθα ἐπαὺ ἐπα 
ὙΠΟ]Ὲ τηγβίειυ γγὰ8 ἃ ἀδοοῖν τπδπυΐαοϊιτοα ὈΥ ἐπ8 
αὐτὸ οἵ Τπεούΐξοπιαβ, μ ἱπῆϊοϊεα ἃ 1.ϑὺ ρα Πἰβητηθηῦ ἈΡΟΠ 
ἔποπα 411, ρυϊείηρ ἰο ἀδθαίῃ, αἴθου. ἃ Ἰοπρ' β6υῖθεβ. οὗ 
τογίατεβ, ἢγοὺ ΤὨδοΐθοπαβ Πἴτηβο] δ, ἀπά ἐπθη 4150 1ῃ6 

Ῥδυίπουβ ἴῃ ἢ ομαυ]αΐδητνυ. 
Τὸ 411 ἔμεθε ψεῖθ δϑάραᾶ {π6 βοῃβ οὗ Μαχίτηΐῃ, 

γβοτι ἢ6 Βαᾶ ΔἸγεδυ οαυβοᾶ ἴο 5πᾶγε {ῃ6 ἴτωρευῖαὶ 

ἀϊρηϊεγ ἀπ ἴο θὲ βεὺ ὑρ ἰπ ραϊηυϊπρϑ δηα Ρἱοΐαγοβ." 

Απάᾶ ἔμποβθ ψῆο ἔουταουΐν Ὀοαβιθα Κίπβηρ σὴ τΠ 6 

ἐγταπὺ δηᾶ ψεῖα τηονεᾶ ὈΥ ρυϊάβ ἴο ἰογὰ 10 ονϑὺ 81} 

τῆθη ἀπᾶουνγεπὶ ὑπ βᾶτηθ βυβευίηρθ, δοοοιηρδηϊθα 

ὈΥ {πε τηοϑὺ δρ͵]εθοὺ ἀΐβρυαθθ, ἂἃ5. ὕΠοβθ ταθηὐοποα 

ΑΌονα ; ἴον ὑποὺ γεοεϊνεα ποὺ οογγθοίίοη, ποὺ αἰὰ 

ἘΠΕΥ Κπον οὐἩ ἀπάουβίαπα π6 Ὄχμογίδιοῃ ἴῃ {ῃ6 

βδοῖθᾷ θοοῖβ ψῃ ἢ βαγβ: “Ρυΐ ποῦ γοῦγ ἰγιβὺ ἴῃ 

Ῥυΐποαβ, ἴῃ ἐπῈ 50η5 οὔ τββῃ, ἱπ υΒοσα ἔΠ6ΥΘ 18. ΠῸ ΒΕΙΡ. 

ΗΙ5 Ῥυθαῖῃ 588}} ρὸ ἔουτ δπᾶ μ6 584}} γεϊασῃ ἴὸ ἢ 15 

1. 866 6. 8. 
3 ΟἹ 82, ἀθονϑ. 

ΥΟΙ,.. 1 ο 88 



ἘΌΒΕΒΙΤΒ 

3 ΝΣ ΄7ὔ ε Α φι νὰ, }} Ὁ ἀπολοῦνται πάντες οἱ διαλογισμοὶ αὐτῶν. οὕτω 
δῆτα τῶν δυσσεβῶν ἐκκαθαρθέντων, μόνοις ἐφυλάτ- 
τετο τὰ τῆς προσηκούσης βασιλείας βέβαιά τε καὶ 
ἀνεπίφθονα Κωνσταντίνῳ καὶ Λικιννίῳ: οἱ τῶν 
πρόσθεν ἁπάντων ᾿ἐκκαθάραντες τοῦ βίου τὴν 
θεοεχθρίαν, τῶν ἐκ θεοῦ πρυτανευθέντων ἀγαθῶν 

δῆ ἐς ᾽ , ᾿ , . ᾿ , 
αὐτοῖς ἠσθημένως τὸ φιλάρετον καὶ θεοφιλὲς τό 
τε πρὸς τὸ θεῖον εὐσεβὲς καὶ εὐχάριστον διὰ τῆς 
ὑπὲρ Χριστιανῶν ἐνεδείξαντο νομοθεσίας." 

1 ἘῸγ οὕτω δῆτα... . νομοθεσίας ΑἸΤΈΕΙΜΣ Βανε θεῷ δὴ χάρις 
ἐπὶ πᾶσιν τῷ παντοκράτορι καὶ βασιλεῖ τῶν ὅλων, πλείστη δὲ καὶ 
τῷ σωτῆρι καὶ λυτρωτῇ τῶν ψυχῶν ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ, δὲ οὗ 
τὰ τῆς εἰρήνης ἔκ τε τῶν ἔξωθεν ὀχληρῶν καὶ τῶν κατὰ διάνοιαν 
βέβαια καὶ ἀσάλευτα φυλάττεσθαι ἡμῖν διὰ παντὸς εὐχόμεθα. 

1. ΤῊς ΦΟ]Π]ον πρ' ΘοποΙβίοη ἰ5 ἐοππα ἱπ ΒΌΣ ἰπ ρὶασε οὗ ἐμ 
δον : “ὙΠΔηΚ5 ΡῈ ἰο Οοᾶ, ἐπε ΑἸτηϊρμὲν απᾶ ΚΚίπρ' οὗ ἐπα 
ἘΠίγΘΥΒ6, ΓῸΣ 41} ἐπίηρδ: δηᾶ αριπᾶδπὲ ἔμαπῖκβ θῈ αἶβο ἴο 
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δα. [Ι͂π {πᾶὺ ἀδΥ 41] ἷ8 ὑπουρη β 5}.4}1 ρϑυίβῃ. 
1 ἼΠυ5 νου] ἤθη {πε ᾿πηρίουβ οπ65 δα Ὀθθθὴ ρυτροᾶ 
ἀναγ, ὕπ6 Κίπραοπι ὑπαὺ Ὀεϊοησεα ἴο {ῃδθτὰ νγᾶβ 
Ῥτεβεγνεά 5ἰεαΐαδῦ δπα υἀπαϊβρυϊοα ἔογ Οοποιίδητίπα 
δηᾶ [οἰηΐπ5. δἴοπα; ψῆο, θη ὑπον Πα ταδᾶδ [Ὁ 
ἐπεῖν νεὺν ἤγϑὺ δούΐοη ἴο ρυγρα ὑπ6 νου] οὗ δητηῖϊτυ 
ἀραϊπϑὶ (οα, οοπβοίουβ οἵ ὑπ6 σοοά {πίπηρϑ ἐμαὶ Ηδ 
Βα Ῥεβίονεα ὑροὸρ ἔμθηι, αἰβρίαγεα ὑποὶνγ ἰονε οὗ 
σγίτίαε απ οἵ σοά, πεῖν ρῥἱεὺν ἀπ σγαύ πᾶς τονγαγ5 
ἴῃς εϊΐγ, ὈΥ {πεῖν δπδοίσηθης οα δ μ] οὗ ἐπε 
ΟΠ Ἰβ δ η5. 

ἐπα ϑανίουῦ δηᾶ Πδάδθειηδῦ οὗ οὐ 5015, 6815 Οἢγϑὲ, ἐῃτοιρ ἢ 
ΟΠΟΠῚ 7 ὈΥΓΔΥῪ ΘΟΠἐΠ.4}}Ὺ ὑπαὶ Ῥεᾶοα ἔγουη ἰσοι Ὁ] 65 που 
᾿ἀηα ἰγου]65 ἴῃ ἐπ ποτὶ τηᾶὺ Ὀδ6 ὈῬγθβοῦνθα ῸΓΣ τι5 βἰεαξαβὶ 
πᾶ υπαϊδίυγθεα." ἴῃ ΑΤἸΈΗ͂ΜΣ {ῃ15 βεπΐθπος αἰθὸ θῈρῚΠ8 
ΒοοΙ Χ. (1η Σ ἰἐ ἰβ ἔουπα ἴπ Ῥοΐῃ ρ]δοθβ.) Ὑπὸ ἰοχὶ ἃ8 
Ρυϊηἰθα ἰδ ῬΡγοθ  ]ν ἐπαὶ οὗ {π6 δδυ] ον δα! οπβ οὗ Ἐλιβθ τι5 
(566 νοὶ]. ἰ. ΡΡ. χὶχ 8..), ἀπα νγὰβ παΐιγα!]ν οτηἰ θα ἴῃ ἐπα Ἰαϑὲ 
ΤΘΟΘΠΒΙΟΠ, αὔξοι {Π6 7)αηυηαΐίο ηιθηιογίαθ οὗἉ 1 οἰ ΠἾπ18, 
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Τάδε καὶ ἡ δεκάτη περιέχει βίβλος τῆς 
᾿Εκκλησιαστικῆς ἱστορίας 

Περὶ τῆς ἐκ θεοῦ πρυτανευθείσης ἡμῖν εἰρήνης. 
Περὶ τῆς τῶν ἐκκλησιῶν ἀνανεώσεως. 
Περὶ τῶν κατὰ πάντα τόπον ἐγκαινίων. 
Πανηγυρικὸς ἐπὶ τῇ τῶν πραγμάτων φαιδρό- 
τητι. 

᾿Αντίγραφα βασιλικῶν νόμων περὶ τῶν Χρι- 
στιανῶν προσηκόντων. 

Περὶ τῆς τῶν κληρικῶν ἀλειτουργησίας.] 
Περὶ τῆς Λικιννίου εἰς ὕστερον κακοτροπίας 
καὶ τῆς καταστροφῆς αὐτοῦ. 

Περὶ τῆς νίκης ἹΚωνσταντίνου καὶ τῶν ὑπ᾽ 
αὐτοῦ τοῖς ὑπὸ τὴν Ῥωμαίων ἐξουσίαν 
ὑπαρξάντων. 

ΡΡῚ "ΠῚ 09] μοὶ 

ΝΜ ΩΙ ΒΞ 

«εἰ 
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πα χες.“ ".. 

ΟὙΠῚ 

ΓΟΟΝΤΕΝΤΘ ΟΕ ΒΟΟΚΧ 

7Τλε 7 ηίᾳ Βοοῖ; 97 ἐλ6 Ἐοοϊοοϊαδίϊοαὶ Ηϊδίονῳ 
οοηέαϊης ἐδ ῥοϊϊογοίηρ : 

Οηἡ {πε ρεδοα νουοῃβαΐεα ἴο υ5 ἔτουα αοά. 
. Οἢ {86 τϑϑιογδίίοῃ οὐ {Π6 ομυ το 65. 
.« Οκ {6 ἀεαϊοαίίομβ ἴῃ Ἔν οΥῪ ρΪδοα. 
. Ῥαπορυτῖο οη ἐπα Ἰογα] οοπαϊτίοη οὗ δῇαίγϑβ. 
. ΟΟρ[68 οὗ ̓ τηρουῖαὶ Ἰαννβ μανίηρ' γεΐεσεποα ἕο ἐπ 6 

Ὁ τ βυϊδηβ. 

.« Οἡ {δ δχογηρέϊομ ἔτομι ρΌ]ο βουνίοα σγταπιθά 
ἴο {Ππ οἸευῖοβ. 

. Οἡ {Πδ βυρβεαπεηΐ νυ] οκθπ 655 οὗ 1 Δοϊπίπβ ἀπά 
Πῖβ ἐγαρίο επά. 

. Οπ {Πε νἱοίοτγ οὗ Οοηϑέδηξίπο ἀπά ἐπ Ὀ] ϑϑίπρβ 
ὙΠΟ 6 νγὰβ ὑπ τχθϑηβ οἵ ργοουτίπρ ἕο {Π6 
580] Θοὐβ οὗ ἔῃ Βοιηδῃ Εχαρίγο. 
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Ι 

Ι. Θεῷ δὴ χάρις ἐπὶ πᾶσιν τῷ παντοκράτορι: 
᾿ -» “ “ ’ὔ Ἀ Α »-“» -“ καὶ βασιλεῖ τῶν ὅλων, πλείστη δὲ καὶ τῷ σωτῆρι 

καὶ λυτρωτῇ τῶν ψυχῶν ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστῷ, 
δι’ οὗ τὰ τῆς εἰρήνης ἔκ τε τῶν ἔξωθεν ὀχληρῶν 

᾿ “ Α ΄, ,ὕ ἱ ες - ͵ , καὶ τῶν κατὰ διάνοιαν βέβαια καὶ ἀσάλευτα φυλάτ- 
τεσθαι ἡμῖν διὰ παντὸς εὐχόμεθα. 

“ Δ ΠΕ ΑΣ ᾷ ὅτᾷ , ἊΝ , δ 
Αμα δὲ εὐχαῖς καὶ τὸν δέκατον ἐν τούτῳ τοῖς: 

προδιεξοδευθεῖσιν τῆς ̓ Εἰκκλησιαστικῆς ἱστορίας ἐπι- 
“ ,ὕὔ 

θέντες τόμον, σοὶ τοῦτον ἐπιγράψομεν, ἱερώτατέ 
“-“ σ΄ ,ὔἷ “- σ ε 

μοι Παυλῖνε, ὥσπερ ἐπισφράγισμά σε τῆς ὅλης ὑπο- 
ὡς Ἔ 

θέσεως ἀναβοώμενοι, εἰκότως δ᾽ ἐν ἀριθμῷ τελείῳ. 
τὸν τέλειον ἐνταῦθα καὶ πανηγυρικὸν τῆς τῶν ἐκ- 
κλησιῶν ἀνανεώσεως λόγον κατατάξομεν, θείῳ πνεύ- 
ματι πειθαρχοῦντες ὧδέ πως ἐγκελευομένῳ “ ᾧ- 

“- ’ὔ “ ’ὔ σ Ἁ Ε] ,ὔ 

σατε τῷ κυρίῳ ᾷσμα καινόν, ὅτι θαυμαστὰ ἐποίη- 
» “- ᾽ “- ’ὔ 

σεν: ἔσωσεν αὐτῷ ἡ δεξιὰ αὐτοῦ καὶ ὁ βραχίων 
“- Α “- ὃ ἅγιος αὐτοῦ: ἐγνώρισεν κύριος τὸ σωτήριον αὐτοῦ, 

“- “- , 

ἐναντίον τῶν ἐθνῶν ἀπεκάλυψεν τὴν δικαιοσύνην 

αὐτοῦ. 
Καὶ δὴ τῷ λογίῳ προστάττοντι τὸ καινὸν ἄσμα. 

- “- Ε] ͵ » -" σ΄ ᾿Ὶ “ Α 

διὰ τοῦδε νῦν ἀκολούθως ἐπιφωνῶμεν ὅτι δὴ μετὰ 
᾿Ὶ ,ὔ Μ) 

τὰς δεινὰς καὶ σκοτεινὰς ἐκείνας ὄψεις τε καὶ 
“- “- 4. δὲς Α “" 

διηγήσεις τοιαῦτα νῦν ὁρᾶν καὶ τοιαῦτα πανηγυρί- 
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ΒΟΟΚΧ 

Ι Τηλνκβ ΡῈ ἴο αοά, πΠ6 ΑἸπιρηΐν δπα Κίηρ οὗ ἐπε 
πΠΐνουβ6, ἔου 41} ἐπῃΐηρβ : δπᾶ δρυπαδηὺῦ ὑΠπδηΚ5 θα 4]50 

ἴο ἐπε ϑανίουσῦ δῃαὰ Πδθαθουηοὺ οὗ οὔσὐ 5οι]5, 6815 
ΟΠ υῖθὲ, ἐμγουρ σποη νγα ῥυδὺ οοηἐ παν ἐπα 
Ῥθδοο ἔγτομι ἔσο Ὁ]65 ιὑπουῦ ἀπα ἐγοι]65 ἴῃ τΠ6 ποατὺ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ΡΓΘβουνϑα ἔθου αι 5ἰδαξαβῦ ἀπα ἀπαϊδίυσθεά. 

Απάᾶ Βανίηρ πον δααεά, ψ 16 να ῥσᾶν, ὅπ ἑεπὶῃ 
ἴοπηθ 4150 οὗ ἐμ Ἐϊοοϊϑϑι αϑῦϊοαὶ Η]βίοσυ ἴο ἔποβα ψῃίοἢ 
Ῥγεοβαβα 1Ὁ, γα 584}} ἀβάϊοαϊε {Π15 τοσιθ ἴο {Π66, τη ῦ 
τηοϑὺ μον Ῥδυ]πιβ,: ἱηνοκίηρ ἔπεα 88 ἐπα 568] οὗ {Π6 
γγΠ0]6 ψοῦκ ; δηᾶ ΠΥ ἰπ ἃ ρεγἕεοῦ πυτηθον νγα 5}4}} 
Ὦδτα ρἷδοθ ἐῃε ρογίδεοϊ δπα ραᾶπαρυσίοδὶ αἀἰβοοῦῦβα ἢ 
ἔπε τοϑιογταϊίοη οὗ ἔπε ομυσομοβ, ἰπ ορδαΐϊθεποα ἴο {π6 
αἰνίπα ϑριυιῦ πὸ ὑππ5 Θχμουΐβ ἃ5 : “Ὁ 5ίπρ' απο {Π6 
Τοτὰ ἃ ποὺ βοηρ; ἴου ῃῈ παῖ ἄοπα τρϑυνε]ουβ 
ἐπίηρβ: Ηἰβ τίρῃν μαπάᾶ, δπᾷ Ηἰβ ΠΟΙ ἅττα, μδίἢ 

τουρῃὺ βαἰναίίοη ἔου Πίπη. ὙΠῈ Τογτα παῖ τπδάθ 
Κπουστι ᾿ΐ5. βαϊναίϊίϊοη : Ηΐβ8 τἱρῃξθεουβηθβα παῖ Ηθ 

 χενοδ]οϑᾶ ἴῃ {πε οἷρῃὺ οὗ ἔπε μϑαίῃεη. 
Απά νευΐγ, ἴθ δοοογάδποθ τ ττῃ ἐπα ογδοῖθ, τ οἢ 

᾿ ἔμ5 45 τι5, [εὖ 15 πον οὐΎ δἱουα Π6 παν 80ηρ', 51Π66, 
ΠΟ Αἴοῦ ἔποθα ἐθυυῖθ]6 ἃπα ρ]οοιὴν βρβοΐδοϊεαβ δῃὰ 

πᾶιταϊνοβ, γγχα γετα δοοουηὐεα ψουτῃυ πον ἴο 6 ΠοΙα 

1 ΒΙΊΒΠΟΡ οὗ Τυτα, πᾶ βυρβεαπθπεν οὐ ἢἰβ παίϊνε οἰΐν, 
Απίϊοοῃ. Ἐπιβοθίιβ5 μα ἃ στοαὶ δαπιϊγαϊξίοπ ἕογ Ὠΐτη, πὰ 
ἀεαϊοαἰεα ἴο Ηἰπι.ποὲ ΟΠΙΥ ἐπ|8 θοΟΚΚ Ὀαΐ 4150 ἰ8 Οποηιαβίϊοοη. 
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Μαῦῦ. 18, 17 ζειν ἠξιώθημεν, οἷα τῶν πρὸ ἡμῶν πολλοὶ τῷ ὄντι 

σι ῬΏΠ, Ἃ, 
28; ΗΘ. 10, 
84 

2 ΟὐΥ. 12, 4 

Ῥ5. 40, 8.9 

δίκαιοι καὶ θεοῦ μάρτυρες ἐπεθύμησαν ἐπὶ γῆς 
ἰδεῖν, καὶ οὐκ εἶδον, καὶ ἀκοῦσαι, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 
ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἧ τάχος σπεύσαντες τῶν πολὺ κρειτ- ὅ 
τόνων ἔτυχον ἐν αὐτοῖς οὐρανοῖς καὶ παραδείσῳ 
τῆς ἐνθέου τρυφῆς ἀναρπασθέντες, ἡμεῖς δὲ καὶ 
τάδε μείζονα ἢ καθ᾽ ἡμᾶς ὑπάρχειν ὁμολογοῦντες, 
ὑπερεκπεπλήγμεθα μὲν τῆς τοῦ αἰτίου μεγαλο- 
δωρεᾶς τὴν χάριν, θαυμάζομεν δὲ εἰκότως ὅλης 
ψυχῆς δυνάμει σέβοντες καὶ ταῖς ἀναγράπτοις 
προρρήσεσιν ἀλήθειαν ἐπιμαρτυροῦντες, δι᾽ ὧν 
εἴρηται" “δεῦτε καὶ ἴδετε τὰ ἔργα κυρίου, ἃ ἔθετο 6 
τέρατα ἐπὶ τῆς γῆς, ἀνταναιρῶν πολέμους μέχρι 
τῶν περάτων τῆς γῆς" τόξον συντρίψει καὶ συγ- 
κλάσει ὅπλον, καὶ θυρεοὺς κατακαύσει ἐν πυρί᾽᾿" 
ἐφ᾽ οἷς ἐναργῶς εἰς ἡμᾶς πεπληρωμένοις χαίροντες, 
τὸν ἐφεξῆς συνείρωμεν λόγον. 

᾿Ἤφαάνιστο μὲν δὴ καθ᾽ ὃν δεδήλωται τρόπον 
πᾶν τὸ τῶν θεομισῶν γένος καὶ τῆς ἀνθρώπων 
ἀθρόως ὄψεως οὕτως ἐξαλήλειπτο, ὡς πάλιν ῥῆμα 

Τλακο 22, 87 θεῖον τέλος ἔχειν τὸ λέγον" οὐ εἶδον ἀσεβῆ ὑπερ- 
ΡῬβ,. 87, 86. 
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υψούμενον καὶ ὑπεραιρόμενον. ὡς τὰς κέδρους τοῦ 
Λιβάνου" καὶ ,παρῆλθον, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν, καὶ 
ἐζήτησα τὸν τόπον αὐτοῦ, καὶ οὐχ εὑρέθη ᾿᾿" ἡμέρα 8 
δὲ λοιπὸν ἤδη φαιδρὰ καὶ διαυγής, μηδενὸς νέφους 
αὐτὴν ἐπισκιάζοντος, φωτὸς οὐρανίου βολαῖς ἀνὰ 
τὴν οἰκουμένην ἅπασαν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ 
Χριστοῦ κατηύγαζεν, οὐδέ τις ἣν καὶ τοῖς ἔξωθεν 
τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς θιάσου φθόνος συναπολαύειν εἰ μὴ 

2 ἰχ. 1, 
3 θίασος, ΜΥΠΪΟῊ Οὐ Ὶ ΠΑ ΠΥ τηθαπὲ ἃ Βδοοῆΐο τονοὶ οὐ τουΐ, 

οδτηθ ἴο βρη ἃ τοὶ ρίοιιβ σα], οὐ σοηξγαίονυπιέν, ἱπ Πϊ ἢ 
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᾿δηᾷ ἴο ςοἸθργαΐα ἰπ ραπερυσίο βοὴ ἐπίπρβ ἃ5 οὗ ἃ 

ἐλλυν  ἐν 

ἐχάθη τηδην τἱρηΐθοιιβ τη θη ἃ Πα τηᾶγύγυβ οὗ Οαοα Ρεΐοτα 
5 ἀεϑγεα ἴο 566 Ἰροὴ θαυ δπᾶ αν ὑμεπὶ ποὺ, ἀπᾷ 
ἴο ἢδδυῦ, δπᾶ Πποατὰ ποτὶ ποῖ. Βυΐ ἐποὺ ἱπάθεα, 
Πιαβεϊηρ Ὑ ἢ 411 σρεθά, ορίαϊπθα ἔα θεύζευ ὑπίπρβ ἴῃ 

Ο{πΠ6 ἤδάνθηβ ὑπϑυηβοῖνεβ ἀπ ευα οδιυρηῦ ἀρ ἰηἴο ἃ 
Ῥαγδαϊβε οὗ αἰνίπε ρ]θαβασα ; ψ 16 γα, δοκπον]οαρ- 

 ἰπρ' ἐπαῦ δνεῖ ἔπεβθα ργεϑοπὺ ἐπΐηρθ ἅτε Ῥεγοπά ΟἹΓ 
(οβογῖβ, να θθθη αὐίου]ν δϑιουηαθαᾶ δὖ ἐπα ταππίῆ- 
66 Π06 οὗ {πε Ρουηΐγ οὗ νψῃ οι Ηδ ἰς {π6 Αὐἰπου, ἀπά 
ὙΠ ΟἿ ΠΟ] 6 50.}5 τηϊρηὺ αὐ ΠΡῚΥ τοπάοθνυ Ηΐτη οὐῦ 
ἃ 6 ΔΠ6 ΨΟΥΒΗΪΡ, αὐϊαϑυϊπρ {Ππ6 ὑσατῃ οὗ πε ψυϊ θη 
Ργεαϊοίϊοηβ, νυν ῃουθίῃ ἰὑ 15 βαϊᾷ : ““οταα δπᾶ Ὀεμο]α 
ἐπε ψοῦκβ οὗ {ΠῸ Τ,ογᾶ, νι μαὺ ψοπᾶάσυβ Ηδ μα τηδάθ 
ἴῃ ἐπα βαυίῃ, τηδκίπρ' νγαῖβ ἴο οϑᾶβα πηΐο ἐπε 6πα8 οὗ 
ἐπε δαγῖῃ. Ηδς ψ1}} ὕγεαῖκ ὑῃ6 Ῥον πᾶ βμαύζου {Π6 
ΔΙΤΩΟΙΤ, Δ η6 {π6 5}16145 ῃ6 ψ}} Ῥυστη τἱτἢ ἔνα. 
Βαε]οϊοίπρ' ὑπαῦ ἐμεθα ἐπίηρβ πᾶν Ὀθθη οἸθαυυ ἔ0]- 
ΠΙεα ἴο υ8- γαγά, Ἰοὺ ἃ8 ῥῬγοοεθα ἴο ἰᾶκα ἃρ οὔἕ 
ΠδΥΥ νθ. 

ΤῊΣ σΠΟ]6 γᾶος οἵ οα᾽β επουηΐθβ μα νϑυ]γ ὈΘΘη 
ΤΟΙΠΟνΘα δυ θη 85 ψῈ Πᾶνα βἰαϊθα,;: δπα ἴῃ ἃ τηοπηθηῦ 
Ροὐ εα ουὖ οἴ τηθη 5 β'ρῃῦ ; 80 ἐπα ὁὔοδα του ἃ αἰνῖπα 
᾿βαγίηρ ἤδίῃ {]Π]ταθπὺ, ἐμαὶ Πἰοἢ βαγϑ : “1 αν ΒΘ θη 
ὙΠ6 ν]οκαα ἴῃ σγθαῦ ρόνου, δηᾶ {06 ἀρ 1 1Π6 σβδϑ 
ΟΟΥΓΕΡάποη. Απά1 ρδββθᾶ ΡΥ, ἀπά, ἴο, μ6 νγἂβ ποῦ : 
μα 1 βουρῃὶ Πἰβ ρἷδοθ, ἀπά 1 σψὰβ ποὺ ἔουπα.᾽" 
Απᾶ πον Βεποοίουίῃ ἃ ἄδν Ὀτίρηῦ δπα τδαϊδηὺ ἢ 

ΟΤΑΥΒ οὗ Παδνθηὶν ᾿ἰρηΐ, ονευβμδάονεα ὈΥ ΠῈνΘΥ ἃ 
οἰου, 5ῆοπε ἄοσγηη ἀρὸὰ {πε οἤυτομος οἵ (ΟἨγϊβὺ 
ἐβγουρπουῦ {πΠ6 γο]6 ψουἹᾶ ; ΠΟΥ ψγεῦα βνδῃ Πο868 
ουὐοῖάα ουν βοοίεὺν 2 στυᾶρσοά, 1 ποῦ τπς δασδὶ Θη]ου- 

86Π86 ἰξ 15 ιϑεα Πετθ. Βαΐ [[5 Δρρ!!οαίΐοπ ἴο ἐπ ΟἩγβίϊδῃ 
Βοσίοἐν 15 Γοιηδ κα 016, 
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“- “- ’ τῶν ἴσων, ἀπορροῆς δ᾽ οὖν ὅμως καὶ μετουσίας 
τῶν θεόθεν ἡμῖν πρυτανευθέντων. 

11. Πᾶσι μὲν οὖν ἀνθρώποις τὰ ἐκ τῆς τῶν; 
τυράννων καταδυναστείας ἐλεύθερα ἦν, καὶ τῶν 
προτέρων ἀπηλλαγμένοι κακῶν, ἄλλος ἄλλως μόνον 
ἀληθῆ θεὸν τὸν τῶν εὐσεβῶν ὑπέρμαχον ὡμολόγει" 
μάλιστα δ᾽ ἡμῖν τοῖς ἐπὶ τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ 
τὰς ἐλπίδας ἀνηρτημένοις ἄλεκτος παρῆν εὐφρο- 
σύνη καί τις ἔνθεος ἅπασιν ἐπήνθει χαρὰ πάντα 
τόπον τὸν πρὸ μικροῦ ταῖς τῶν τυράννων δυσ- 
σεβείαις ἠριπωμένον ὥσπερ ἐκ μακρᾶς καὶ θανατη- 
φόρου λύμης ἀναβιώσκοντα θεωμένοις νεώς τε 
αὖθις ἐκ βάθρων εἰς ὕψος ἄπειρον ἐγειρομένους 
καὶ πολὺ κρείττονα τὴν ἀγλαΐαν τῶν πάλαι 
πεπολιορκημένων ἀπολαμβάνοντας. 

᾿Αλλὰ καὶ βασιλεῖς οἱ ἀνωτάτω συνεχέσι ταῖς 
ὑπὲρ Χριστιανῶν νομοθεσίαις. τὰ τῆς ἐκ θεοῦ 
μεγαλοδωρεᾶς ἡμῖν εἰς μακρὸν ἔτι καὶ μεῖζον 
ἐκράτυνον, ἐφοίτα δὲ καὶ εἰς πρόσωπον ἐπισκόποις 
βασιλέως γράμματα καὶ τιμαὶ καὶ χρημάτων 
δόσεις" ὧν οὐκ ἀπὸ τρόπου γένοιτ᾽ ἂν κατὰ σὸν 
προσήκοντα καιρὸν τοῦ λόγου, ὥσπερ ἐν ἱερᾷ 
στήλῃ, τῇδε τῇ βίβλῳ τὰς φωνὰς ἐκ τῆς Ῥωμαίων 
ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα. γλῶσσαν μεταληφθείσας ἐγ- 
χαράξαι, ὡς ἂν καὶ τοῖς μεθ᾽ ἡμᾶς ἅπασιν φέροιντο 

διὰ μνήμης. 
Π|. ᾿Επὶ δὴ τούτοις τὸ πᾶσιν εὐκταῖον ἡμῖν καὶ 

ποθούμενον συνεκροτεῖτο θέαμα, ἐγκαινίων ἑορταὶ 
κατὰ πόλεις καὶ τῶν ἄρτι νεοπαγῶν προσευκτηρίων 
ἀφιερώσεις, ἐπισκόπων ἐπὶ ταὐτὸν συνηλύσεις, 
τῶν πόρρωθεν ἐξ ἀλλοδαπῆς συνδρομαΐ, λαῶν εἰς 
λαοὺς φιλοφρονήσεις, τῶν Χριστοῦ σώματος μελῶν 
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 χηρηΐ οὗ οὔ αἰνί πο]γ-βαπῦ Ὀ]αββίπρθ, αὖ 8ΔὴῪ ταΐθ ἃ 
Π 5Π816 ἴῃ ὑπεὶν εἥπεποα ἀπ ἃ ραν οὶ ραίίζοη ἐπογθοῦ. 

᾿ς ΠΤ] 80 ἴδε σψΠο]6 Βυχηδη τᾶς νγὰ8 ἔγεβα ἔγοτα 1ῃ6 
Π ορρτοββίοῃ οὗ ἐπε ὑγγαηΐβ. Απά, ἀε]νεγθα ἔγομα ἢϊ5 
 ἤουτηοῦ 1115, Θδο ἢ ομα δἴευ Πῖβ οὐσῃ [ϑῃϊοι δοῖζπον- 
 Ἰεᾶρεα δ8 ἴῃ οὐἱὺ σὰς Οοα Ηΐμὰ ψῃὸ ψγὰ8. {π6 
ς ΟΒατρίοη οὗ {πε ρίουβ. Βαυΐ νὰ Ἔββρβοῖδν, τῆ δὰ 

ἤχϑά οὔὐῦ πορθϑ ἀροὴ πε ΟΠ τῖβὺ οἵ αοά, Πα σ᾽ π655 
᾿ς ὨΠΒΡΘΆΚΔΡΙΘΟ, ἀπά ἃ ἀϊνίπε 1ο0Υ Ὀ]οββοτηβα ἴῃ 1ῃ6 Πϑατγὺβ 
᾿ς οὔἶιυβ 8]} ἃ5 ψε θε6Π6]4 βνϑιυ ρίδοθ, νη ΐο ἢ ἃ 5Βῃογῦ {ϊπηθ 
 ῬΒεΐογε μαά Ὀδβεϑη Ἰαϊᾷ ἱπ γτυΐϊπθ ὈΥ {πε ὑγγαπίβ᾽ εν]] 

ἀεεᾶβ, ποὺ ταν νίηρ 85 1 δέζευ ἃ Ἰοηρ' ἀπ ἀδθϑαϊγ 
ἀεσιγποίίοπ, απ ἔθυρ]65 υἰβίηρ' οπ66 τηοτα ἔτοτα ὑπ οὶ σ 
ξουπααίίοηθ ἕο ἃ θουηα]655 πεῖσηῦ, δπα τϑοθίνίηρ' ἴῃ 
αν σγϑαΐου τηθαβϑασα {πε τηδρπίβοθποα οὗ ἴμοβα ὑπαὶ 
ουτηουῖν μδα θεθη ἀαβίτογαα. 

Υε8, «πα Ἐχηροσοῦϑ, {π6 ταοϑὺ Ἔχα] θά, ὈΥ βυασοαββῖνε 
 ρῃηδοίτηθηΐβ οὐ Ρε ΠΑ] οὗ {π6 ΟΠ γἰβείδηβ, οοπῆτντηθα 
51] ξαγέμεν ἀπά τοῦτο νον οα᾽Β Ῥουηΐν ὑονγαιαϑ 
15; ΔΠ4 ὈΙ5Πορ5 οοπδίδηευ τϑοοϊνεα Ἔνθ η ῬΘΥβοΟηδὶ 
Ἰεύξειβ ἔγοτα ἐπε Επαρουουῦ, ἀπ Βοποῦτβ πᾷ οἱδβ οὗ 
ἸΠΟΠΕΥ͂. [Ὁ τηδΥ ποῦ Ὀ6 υπβελίπρ' αὖ {Π6 ῬγΌροΥ ΡΪδοθ 
ἴῃ ἐΠ15 υγουΐκ, 85 ΟἹ 8 βϑδοῦϑα τηοπυπηδηὗ, ἴο ἱπβοσὺ ἴῃ ἐΠ 18 
Ῥοοῖς ἐπε ἑεχὶ οἵ ἔπεϑθα ἀοουτηδπίβ, ὑγαπϑὶαιθα ἔτοσα 
Τιαἴϊη ἰηΐο ταῖς, 5ο ἐμαῦ {Π6Υ τηδῪ α͵5ο θῈ ρυθβουνϑᾶ 
ἴῃ ΧΙ ΘΙ ΡΥΆΠ66 ΕΥ̓͂ 411 ἔμοβα ὑγῆο οουηδ δέου τ5. 

1Π. Αἴἴου. ἐπῖβ ὑμπετε ψὰβ Ὀγουρῃὺ ἀρουῦ ὑπαΐ 
βρεοίδοϊς ἴον πο πα 411 ργαγεά δῃὰ Ἰοηρβά : 

ξεϑεϊνα!]5. οἵ ἀεδαϊοαίίοι ἴῃ πα οἰτἴ68. ἃπα σοηβθου 10 }}5 

οὗ ἔπε πευῖν- θυ} Πουβ68 οὗ ργαυου, δββθιη]αροβ5 οὗ 
Ῥίβμορϑβ, οοτηΐηρβ ἰορθίμοῦ οὐ ἔμοβε ἔτοτη ἔδγ οὔ 

ξοτεῖρτι Ἰαπᾶ5, Κα] δοῖβ ου ἐμπε ραγὺ οἵ Ἰαϊ᾽γ ἕονγαγάβ 
Ἰαϊξγ, απίοῃ θαύνγθθμ ἐπ6 τηθιοροῦβ οὗ ΟΒνῖθῦ 5. ον 
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εἰς μίαν συνιόντων ἁρμονίαν ἕνωσις. συνήγετο 2 
γοῦν ἀκολούθως προρρήσει προφητικῇ “μυστικῶς 
τὸ μέλλον προσημαινούσῃ ὀστέον πρὸς ὀστέον 
καὶ ἁρμονία πρὸς ἁρμονίαν καὶ ὅσα θεσπίζων ὁ 
λόγος δι᾿ αἰνιγμάτων ἀψευδῶς προανετείνατο, μία 3 

Αοίβ 4,892 ΤῈ ἦν θείου πνεύματος διὰ πάντων τῶν μελῶν 
χωροῦσα δύναμις καὶ ψυχὴ τῶν πάντων μία καὶ 
προθυμία πίστεως ἡ αὐτὴ καὶ εἷς ἐξ ἁπάντων 
θεολογίας ὕμνος, ναὶ μὴν καὶ τῶν ἡγουμένων 
ἐντελεῖς θρῃσκεῖαι ἱερουργίαι τε Τῶν ἱερωμένων 
καὶ θεοπρεπεῖς ἐκκλησίας θεσμοί, ὧδε μὲν ψαλμῳ- 
δίαις καὶ ταῖς λοιπαῖς τῶν θεόθεν ἡμῖν παρα- 
δοθεισῶν φωνῶν ἀκροάσεσιν, ὧδε δὲ θείαις καὶ 
μυστικαῖς ἐπιτελουμέναις διακονίαις, σωτηρίου τε 
ἣν πάθους ἀπόρρητα σύμβολα. ὁμοῦ δὲ πᾶν γένος 4 
ἡλικίας ἄρρενός τε καὶ θήλεος φύσεως ὅλῃ διανοίας 
ἰσχύϊ δι’ εὐχῶν καὶ εὐχαριστίας γεγηθότι νῷ καὶ 
ψυχῇ τὸν τῶν ἀγαθῶν παραίτιον θεὸν ἐγέραιρον. 

Ἔκίνει δὲ καὶ λόγους ἅπας τῶν παρόντων 
ἀρχόντων πανηγυρικούς, ὡς ἑκάστῳ παρῆν δυνά- 
μεως, θειάζων τὴν πανήγυριν, ΙΝ. καί τις ἐν] 
μέσῳ παρελθὼν τῶν μετρίως ἐπιεικῶν, λόγου 
σύνταξιν πεποιημένος, ὡς ἐν ἐκκλησίας ἀθροί- 
σματι, πλείστων ἐπιπαρόντων ποιμένων ἐν ἡσυχίᾳ 
καὶ κόσμῳ τὴν ἀκρόασιν παρεχομένων, ἑνὸς εἰς 
πρόσωπον τὰ πάντα ἀρίστου καὶ θεοφιλοῦς ἐπι- 
σκόπου, οὗ διὰ σπουδῆς ὃ μάλιστα τῶν ἀμφὶ τὸ 
Φοινίκων ἔθνος διαπρέπων ἐν Τύρῳ νεὼς φιλοτίμως 
ἐπεσκεύαστο, τοιόνδε παρέσχε λόγον. 
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85. ποὺ τηθῦ ἱορϑίμου 1η οοτηρ]οῦα μδυταοην. (εΥ- 
ὑαϊη]ν, ἴῃ δοοογάδποθ ἰδ ἃ ργορῃείϊο ργθαϊοϊίοι ἐμαὶ 
τα ϑὑ 16 8}}Υ 5' στη δα Βε ουθμδηα νυ μδὺ τγὰβ ἴου ἴο δοῖηθ, 
ἔπογα οαπηθ ἰοραίμου θοπῈ ἕο θοπΘ δπᾶ Ἰοϊηῦ ἴο οἰπὺ, 
δηα 811 ἐῃαὺ ἴῃ6 ογϑου]αν αὐδεγϑηοθ ἴῃ ἀδυῖς Βρθθοῦ 
ἐγαὶν ἔογείοϊα. Οπα νγὰβ {πΠ6 ρονεσ οὗ ἐπε αἰνίπα 
ϑρισιῦ ὑπαὺ βργθδα ὑμπυοιρἢ 411 {πΠ6 τηϑιηρεῖβ ; 4]]} 
ψγΕ 6 οὗ ὁΠη6 βου], ἃπὰ αἀἰβρίαγεα {Π6 βᾶπιε 268] ἔου {Π6 
αλτῃ ; ὁπα Ἀγτηη οἵ ργαῖβε ἰο Οοα οδτηδ ἔγοτα {πε 1ρ5 
οὗ 411. Ὑεὰ νευῖγ, οὔὐὐ Ἰεδᾶθυβ οοπαποιεα ρεγίεοὶ 
ΘΘΥΘΙΩΟΙΪ65, 8 Πα {Π6 οοπβθογαϊθα ρυἱθϑὲβ ρουϊουτηθα 
1ῃε βδογϑά γἱδεβ δηα βίαξε]!ν ογάϊπαποαβ οἵ ἴῃς Ομυτοἢ, 
Βδτθ τί Ὀβδτηοαν δπα γϑοϊζαίϊοη οὐ βιοἢ οὐμοὺ γον β 
858 ἢανε θ6εῃ σίνϑῃ τι5 ἤτοσα Οοά, ἔμοτα νυν τ {Π6 ταϊηῖβ5- 
ὑαυΐηρ' οἵ αἰνίπα ἃηα τηγϑίϊο βευνίοθβ ἢ πα {Π6 ᾿ἱπ6 8 ]68 
ΒΥ: 015 οὗ {π6 ϑανίουγ᾽ 5 Ραββίοῃ ὑγεσα ργθδθηῦ. Απά 
8}} ᾿ορε μου, οὗ θνθυυ ἀρθ, τηδ]6 δπᾶ ἔδιηδὶβ, νίτῃ τΠ6 

γγΠ0]6 ρουγαῦ οὗ ὑπεὶν ταϊπα σαν Ποπουῖ ἴο αοά {Π6 
ΑὐἴδοΥ οὗ ὑπεὶν σοοα ἔογδιμθ, ἴῃ ρυᾶυοὺ δηα ἐπδηῖο- 
δινίηρ ψ ἢ Ἰογ αι] μδαγὺ δηά 5οὰ]. 

Μούδονοῖ Ἔν οπα οὗ ἐπῸ ΟΒυτο 5 συ]οῖβ ὑπαὺ 
γα 6 ργεβεηΐ, δοοουαΐησ ἴο ἢῖβ Δ }Π|γ, ἀε]νεγεα 
Ῥαπορυσίοαὶ ογαίϊοηϑ, ἱπϑρίτησ ὑΠ6 Δββθηθὶγ. ΙΝ. 
Απα ἃ οογζαΐῃ οπα οὗ τηοάδγαΐα ραυὺβ 1 δαναποβα ἰηἴο 
ἴΠ6 τυϊαβὺ, μανίηρ σογηροβθα ἃ ἀΐβοουγβε ; 8ἂηᾶ, ἴῃ 
16 Ῥγξβϑθποθ οὗ νΘΙῪ τῆδὴν ρδβϑίουβ ΨηΠῸ σᾶγα ἰδ ἃ 
αυἱοὺ δηα ογάθυϊγ Πϑδυΐηρ' 85 'ἴῃ ἃ οἤυγΟἢ ΔΒΒΘΙΊΡΪΥ, 
ἢῈ ἀε]ίνεγεα {π6 [Ὁ] ονίηρ οταϊίοη, δἀαγεββεα ρϑὺ- 
ΒΟΠΑΠΥ ἴο ἃ βἰπρ]α Ὀΐβῃορ ὙΠῸ νγᾶβ ἴῃ ΘνεΙῪ ταβρθοῦ 
τηοβϑὺ θχοο]]θηΐ δπα Ῥεϊονεα οἵ αοά, ὃν ψοβα 268] 
δα Θπὐυβίαθσα ἐπ 6 ἔθιρ]α ἴῃ ἼΤγγα, βυγρδββίηρ ἴΠ 
ΒΡΙΘ που 411 οἴμουβ ἰπ Ῥῃοδηίοϊα, μδα θεϑη δγθοῖβα: 

1. Ἐπβοῖυ5 Ὠἰτηβο ἢ, 
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, ΠΑΝΗΓΤΥΎΡΙΚΟΣ ἘΠῚ ΤῊΙ ΤῺΝ ΕΚΚΛΗΣΤΩΝ ΟἸΚΟΔΟΜΗΙ 

ΣΝ ΠΑΥΛΙΝΩῺΙ ΤΥΡΙΩῺΝ ἘΠΙΣΚΟΠΩῚ ΠΡΟΣΠΕΦΩΝΉΜΕΝΟΣ 

“Ὦ φῶλοι θεοῦ καὶ ἱερεῖς οἱ τὸν ἅγιον ποδήρη καὶ 3 
τὸν οὐράνιον τῆς δόξης στέφανον τό τε χρῖσμα τὸ 
ἔνθεον καὶ τὴν ἱερατικὴν τοῦ ἁγίου πνεύματος 
στολὴν περιβεβλημένοι, σύ τε, ὦ νέον ἁγίου νεὼ 
θεοῦ σεμνολόγημα, γεραιρᾷ μὲν φρονήσει παρὰ 
θεοῦ τετιμημένε, νέας δὲ καὶ ἀκμαζούσης ἀρετῆς 
Ν “ ν ,ὔ .] [4 φΦ Ἁ ἔργα πολυτελῆ καὶ πράξεις ἐπιδεδειγμένε, ᾧ τὸν 
ἐπὶ γῆς οἶκον αὐτὸς ὃ τὸν σύμπαντα κόσμον 
περιέχων θεὸς δείμασθαι καὶ ἀνανεοῦν Χριστῷ 
τῷ μονογενεῖ καὶ πρωτογενεῖ δὲ αὐτοῦ λόγῳ τῇ τε 
ἁγίᾳ τούτου καὶ θεοπρεπεῖ νύμφῃ γέρας ἐξαίρετον 

μχ. 85,80 5: δεδώρηται, εἴτε τις νέον σε Βεσελεηλ θείας ἀρχι- 3 

᾿κιοροττ; τέκτονα σκηνῆς ἐθέλοι καλεῖν εἴτε Σολομῶνα 
2 Ὁπν. 8 5 ΡΝ Δὴ ᾿ υ  ΑᾺ λέ 2 Ομ 8 Π, καινῆς καὶ πολὺ κρείττονος “Ἱερουσαλὴμ βασιλέα 

ν ᾽ εἴτε καὶ νέον Ζοροβαβελ τὴν πολὺ κρείττονα δόξαν 
Ηρ. 2, 4.9 τῆς προτέρας τῷ νεῷ τοῦ θεοῦ περιτιθέντα, ἀλλὰ 4 

καὶ ὑμεῖς, ὦ τῆς ἱερᾶς ἀγέλης Χριστοῦ θρέμματα, 
λόγων ἀγαθῶν ἑστία, σωφροσύνης παιδευτήριον 
καὶ θεοσεβείας σεμνὸν καὶ θεοφιλὲς ἀκροατήριον" 
πάλαι μὲν ἡμῖν τὰς παραδόξους θεοσημίας καὶ ὅ 
τῶν τοῦ κυρίου θαυμάτων τὰς εἰς ἀνθρώπους 
εὐεργεσίας διὰ θείων ἀναγνωσμάτων ἀκοῇ παρα- 
δεχομένοις ὕμνους εἰς θεὸν καὶ φδὰς ἀναπέμπειν 

Ρρ, 44,1 ῥξῇν λέγειν παιδευομένοις ᾿ ὁ θεός, ἐν τοῖς ὠσὶν 
ἡμῶν ἠκούσαμεν, οἱ πατέρες ἡμῶν ἀνήγγειλαν 
ἡμῖν ἔργον ὃ εἰργάσω ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν, ἐν 
2 ’ὔ 3 , δ᾿ ἀλλὰ “-᾿ ΕἸ ΓΞ ΨῸ, “ δὲ 

ἡμέραις ἀρχαίαις ὰ νῦν γε οὐκέτ᾽ ἀκοαῖς οὐδὲ 6 
ΡΆ. 180. 12 λόγων φήμαις τὸν βραχίονα τὸν ὑψηλὸν τήν τε 

1 ΤῊὴς ψογὰ ἰβ υϑεὰ ἴῃ ἐμ ᾿χχ ἰῇ σοπποχίοη τἱτῃ ἔμπα 
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ὙΣ ΤῊ ΌΝΣ ν ΎὙ Ψ ΠΕΥ ΤῊ ΗΟ 

ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, Χ. τν. 2-6 

Ῥαμεσηγῖο οη ἐΐε ῥιιιἰαϊηρ 97 ἐδα οἠιιγοῖθδ, αὐάνοδ5οά 
ἐο Ῥακιίδηιιδ, δίδλορ 97 ἐμὸ Ἴ υγίαπδ : 

“Ὁ ἔποπα οὗ αοα ἃπα ρυίθϑὶβ ψῃο τὲ οἱοι ῃεα νι τ ἢ 
ἐπα ΒΟΙν τε 1 ἀπα {πΠ6 οα]θϑὶϊα] οὔοντι οὗ οἵουυ, {π6 
αἰνίπα υποίϊοη δηα {Π6 Ῥυεβυν σὰν οὗ ἐπε Ηοὶν 
Βριστῦ ; ἀπᾶ ἔπου, Ὁ γουϊῃι] ρυϊάς οὗ οα᾿β μοὶν 
ἕδυηρ]8, Βοπουτϑα πάθεα Ὀγ αοα ντ γτενεγεα ν]8- 
ἄοχῃ, γεὺ ποίβα ἔθου {πε ὁμοῖος ἀβθᾶβ δῃά δοὶβ οὗ ἃ 
γουῦτῃα] νἱσύπα ἐμαῦ οοταθίῃ ἕο 15 ρυΐπηθ, ὩΡο᾿ ΒΟΥη 
Ηες ψο οοτηρδββοῖῃ ἐπα ψῃο]Ὲ νου] μαίῃ θεβίονθα 
1 Ἔβρϑοῖδὶ Βοποὺν οὗ θυ ]αϊηρ Η15 Πουδα ἀροη δαυίῃ, 
Δα γαϑίογίηρ ἰῷ ἴον ΟΠ γῖθὺ Ηἰβ. οπϊγ-θερούζεπ ἂπᾶ 
βυβίθοση οσα πᾶ ἔογ ΟἸ γῖϑι ̓ β μον ἂπαὰ σϑνοτεπα 
Βυῖαε--- βϑμου ομα 5Που]α 08}} ἔπθε ἃ πὲνν ΒεΖα]αὶ 
ἐπα ἀγομίϊεοὶ οὗ ἃ ἀϊνίπο ἔαθϑυπδο]6, οὐ ϑοϊουαθοι ἐῃ6 
κίηρ οὗ ἃ πεν ἃπα ἔδυ σοοα]ευ «Θυπβαίθυη, Οὐ Ἔυ θη ἃ 
παν ΖεγαῦΡΑΡ6] ψγῃο Ὀεβίονεα ἀροῖ ἐπε ἐθιαρ]ς οὗ 
ΟΘοᾶ ἐπεὺ ρΊουυ ψμοἢ στοαὶ Ἔχοθεαθα {π6 ἔοστμσσ ; 
δα γοῦ 850, γε πυυβ]ηρβ οὗ ἔῃ 6 βδογϑα ἤοοκ οἵ Ὁ υϊβῦ, 
ἀνε! ηρ- δος οὗ σοοαϊγ νψογᾶβ, βοῆοοὶ οὗ βορυίείυ, 
δυάίζονυ οὗ σοα]ηθβθ σγᾶνα δα ἀδθδῦ ἴο ἀοά : Ιοηρ’ 
ΔΡῸ, ἃ5 ψὰ ᾿ἰδίεπεα ἴο ἔπε τϑδαΐηρ δἱουα οἵ ἴποβα 
Ῥαββϑᾶρθδ οἵ Ηοὶγ Ὑτεῖν ψῃΐο ἢ ἰο]α οὗἉ {πε ταϊγδου]ουβ 
βίρῃϑ ὑπαὶ αοά σᾶνα ἀπά {πε πψοπάτγοιιβ ἀθεαβ ὑπαὶ 1Π6 
Τιοτὰ στουρῃὺ ἴον ἐπε βευνίος οὗ τγθῃ, νγε οου]ᾶ γαῖβα 
Ἡγτηη5 ἃ βοηρθ ἴο (σα 8πΠα 580, δὴ 8ἃ8 χα ΜΕ’ 
ἑδυρῃὺ: ε Πᾶνε Πεαγὰ στὰ οὐγ Θαγ5, Ὁ Οοά, οὐγ 
ξαϊμουβ μανα ἰοϊᾷ 8, σγμβαὺ σοῖς ὑμποὺ αἰάϑὲ ἰπ ὑποὶν 
ἄαγβ, ἴῃ ἔπε ἀδγβ οὗ οἷά. Βιυΐ ποὺ ἱπάβεα πὸ 
ἸοηρΡῈΣ ὈΥ Ποαγίηρ οὐ ΡΥ τεροῦὲ ἀο νὰ ἰβᾶτῃ οὗ 1Π6 
βέγείομεα ουὐ δύ πᾶ ἐπε Πθδνυθηὶυ τῖσηῦ Παπὰ οὗ 

ῬΥΙΕΒΕΥ αἰθῖτε: ο΄. Ἐχοᾶ. χχίχ. ὅ τὸν χιτῶνα τὸν ποδήρη, 11. 
“ἘΠδ σαγτηδπὲ τοδοῃίηρ ἰο {πε ἔδοὶ.᾽ 
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Ῥβ. 48, 8 

1 Τίπι. 8, 1 

ΡΒ. 87, 8 

Ῥμ. 122,1 

ῬΆ. 36, 8 

ῬΒ, 48,1 

Βανι 8, 24 
2ὅ 
ΡΒ. 45,2 

ΡΒ, Ἷ2, 18 

σοῦ 9, 10 

Πδηῃ. 3, 21 

Ῥβ. 118, 7 

Γλῖκθ 1, δ2. 
58 

ἘΠΘΕΒΙΟΞΒ 

οὐράνιον δεξιὰν τοῦ παναγάθου καὶ παμβασιλέως 
ἡμῶν θεοῦ παραλαμβάνουσιν, ἔργοις δ᾽ ὡς ἔπος 
εἰπεῖν καὶ αὐτοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ πάλαι μνήμῃ 
παραδεδομένα πιστὰ καὶ ἀληθῆ καθορωμένοις, δεύ- 
τερον ὕμνον ἐπινίκιον πάρεστιν ἀναμέλπειν ἐναρ- 
γῶς τε ἀναφωνεῖν καὶ λέγειν ᾿ καθάπερ ἠκούσαμεν, 
οὕτως καὶ εἴδομεν ἐν πόλει κυρίου τῶν δυνάμεων, 
ἐν πόλει τοῦ θεοῦ ἡμῶν. ποίᾳ δὲ πόλει ἢ τῇδε 
τῇ νεοπαγεῖ καὶ θεοτεύκτῳ; ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία 
θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας, 
περὶ ἧς καὶ ἄλλο τι θεῖον λόγιον ὧδέ πως εὖὐ- 
αγγελίζεται ᾿ δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ, ἡ πόλις 
τοῦ θεοῦ" ἐφ᾽ ἣν τοῦ παναγάθου συγκροτήσαντος 
ἡμᾶς θεοῦ διὰ τῆς τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ χάριτος, 
τῶν ἀνακεκλημένων ἕκαστος ὑμνείτω μόνον οὐχὶ 
βοῶν καὶ λέγων “Ἡεὐφράνθην ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσιν 
μοι Ἐϊς οἶκον κυρίου πορευσόμεθα καὶ “ κύριε, 
ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου σου καὶ τόπον σκηνώ- 
ματος δόξης σου, καὶ μὴ μόνον γε ὁ καθεῖς, ἀλλὰ 
καὶ οἱ πάντες ἀθρόως ἑνὶ πνεύματι καὶ μιᾷ ψυχῇ 
γεραίροντες ἀνευφημῶμεν, “μέγας κύριος ἐπι- 
λέγοντες “ καὶ αἰνετὸς σφόδρα ἐν πόλει τοῦ θεοῦ 
ἡμῶν, ἐν ὄρει ἁγίῳ αὐτοῦ. καὶ γὰρ οὖν μέγας 
ὡς ἀληθῶς, καὶ μέγας ὁ οἶκος αὐτοῦ, ὑψηλὸς καὶ 
ἐπιμήκης καὶ ὡραῖος κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν 
ἀνθρώπων: μέγας κύριος ὃ ποιῶν θαυμάσια μόνος" 
μέγας ὁ ποιῶν μεγάλα καὶ ἀνεξιχνίαστα ἔνδοξά 
τε καὶ ἐξαίσια, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός" μέγας ὁ 
ἀλλοιῶν καιροὺς καὶ χρόνους, μεθιστῶν βασιλεῖς 
καὶ καθιστῶν, ἐγείρων ἀπὸ γῆς πτωχὸν καὶ ἀπὸ 
κοπρίας ἀνιστῶν πένητα. καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ 
θρόνων, καὶ ὕψωσεν ταπεινοὺς ἀπὸ γῆς" πεινῶντας 
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Γ᾿ 
ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, Χ. τν. 6-8 

Οὐ 4]]-ργδοίουβ αοα δπα υπΐνουβαὶ Κίπρ ἢ ΠΥ, ὈΥ͂ 
ἀεεάβ, 85. ομδ τηϊρῃῦ 50, ἃπα ψἱῦἢ ΟἿΥ νΕΥῪ ἜΥ65 40 
ψ6 ὈεΠοΙ]α ἐπαὺ ἔμοβα ὑμπίπρδθ οοτητηϊ θα ἴο ΤΘΙΠΟΥΥ͂ 

Ἰοηρ' ἃρῸ ἃγ6 ἔα! ὙΠ] δ πα ὑσαε ; ἃ Πα 850 γγὲ οδῃ βἷπρ' ἃ 
 ββοομα ἤγτηη οὗ νἱοΐουυ, δπα ταῖβθ οἵἹν" γοΐοθβ δου 
Δ 547: Α5 ψα μάνα Πβϑαιά, 80 ἢᾶνε ψγχα β56θῃ ἴῃ 
{μα οἰδγ οὗ με 1ιουὰ οὗ μοβίβ, ἴῃ ἐπε οἰδγ οἵ ουν αοά. 
Απᾶ ἴῃ ψῇῃδὺ οεἶτγ, 16 10 θῈ ποὺ ἔπθ πευ-τηδαδ οἰδγ ἐπα 
Οοα Βαίῃ θυ] 64, νὨΐοἢ ἴα ἐπ6 ομυσοῦ οὗ ὑπ6 Ἰἰνίπρ' 
Οοά, π6 Ὀ1Πὰν ἀημᾶ σγτουπᾶ οὗἉ ὑπὸ ἐγαθῃ ; οἵ ψῃίοῃ 
αἶβο ἀποίμου αἰνίπθ οὐὔδοὶα βρεδικεῖῃ ροοάᾶ ἐἰαΐηρβ, 
Βοιθθυμαὺ οὐ {Π|85 ΤΔΠΠΘΥ : ΄᾿ΟἸογίουβ ὑπίπρθ 8.6 
ΒΡΟΙΚθη οὗ ἔμθθ, Ο οἷνγ οὗ σοά δ Τὸ νῃίοῃ οἰΐγ 
βίποα {πΠ6 4] -στδοίουβ αοα μαίῃ ραύμευβα 8, ὑμτουρἢ 

ἐδ ρυδοο ΟΓ Ι5 Οπὶγ-Ῥερούξεη, Ἰοὺ θδοὴ οὔ {ΠῸ ριιθϑὶβ 
βίηρ', γεῶ 8}1} θαὺ βῃουΐ, ἀπά βὰν “1 ν 88 ρ'δα ψῃθῃ 
ἘΠΟΥ 56] απΐο ταθ, νγα ψ1}} σὸ ππῖο {Π6 ποῦβ8 οἵ {π6 
Το; «πᾶ “Τωτά, 1 πᾶνε Ἰονεα ἐπα Ὀδθδυΐν οὗ τῃγῪ 
Βουβθ, πα ἐπε ρ]δοα ψογα ΠΥ ροτυ ἀνα] ]εὶ. 
Απά Ἰεῦ ποῦ ον Ἔδοὴ οπα ὈΥ Πίνμηβοὶ ἢ, θὰΐ αἶ5ο 4}} 

τορσεῖμον τ ἱτἢ ὁπ α βρίυῖῦ πα οης 5οὰ], σῖνα Βοπουῦ ἀπὰ 
Ῥγδῖβθ, βαυίηρ : “Οτθδὺ ἴ5 ἐπε Τοτά, ἀπ ΒΙΡΉΪΥ ἴο Ὀ6 
Ῥγαϊβϑά, ἴῃ ἐπα οἷὐγ οἵ ουν σά, ἰπ Ἠΐ5 ΠοΙγ τηουπίδίη. 

εα νεῖν, Ηδ ἰβ ἔγυὶγ ργοϑαῦ, δηα σγοαῦ 15 Η!5 Ποιι56, 

ἸΟΡῸΥ ἀπ ἰατρα ; ἀπᾶ τποτα Ἰονε]ν ἴῃ θθδαΐν ὑμδη ἐπ6 
5008 οὗ τηδεη. Οτδαὺ ἰ5 ἐπε Τογὰ ψ πὸ ον ἀοοίῃ 
ψοπάτουβ ἐπίηρθ. Οτεαὺ 15 δ σψπὸ ἀοοῖπ ργθαῦ 

τπίπιρϑ ἀπ ραβὺ ἢπάϊηρ' ουὖ ; γεδ; ρ]ουΐοιιβ ἃπὰ τανε ]- 

Ἰουβ ἐπίηρβ οὗ ψ βίοι ἐμουα ἰβ πὸ πυσαθοῦ. ταῦ ἴ8 

Ηε ψο ομδηρεῦῃ 686 ὑἴπι65 δηα Π6 ΒΘ βοη8, Γθυη ον ηρ᾽ 

Κίηρβ πᾶ βεὐεϊηρ' ἔμαπα ἀρ, γαἰβίηρ' ἂρ ὑΠ6 ῬοοΥ ἔγοτα 

1π6 ρτουπᾷ, δπα ἔγτογτα ὑπ6 ἀπηρῊ}}} βευτπρ' ἃρ 1π6 

πεοᾶγ. Ηε παίῃ ρυὺ ἄονγη ρυΐηοθϑ ἔγουα ἐπε Ὶν ὑΠΥΌΠ68, 

πα Βαΐῃ εχαϊεὰ ἔμθὶ οὗ ἴον ἄερτθθ ἔγοτα. ἐπθ 
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ΕΌΒΕΒΙΓΘ 

ὕοῦ 88,165 ἐνέπλησεν ἀγαθῶν, καὶ βραχίονας ὑπερηφάνων 
συνέτριψεν, οὐ πιστοῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπίστοις ς 
τῶν παλαιῶν διηγημάτων τὴν μνήμην πιστωσά- 
μενος, ὁ θαυματουργός, ὁ μεγαλουργός, ὁ τῶν 
ὅλων δεσπότης, ὁ τοῦ σύμπαντος κόσμου δημιουρ- 
γός, ὁ παντοκράτωρ, ὁ πανάγαθος, ὁ εἷς καὶ μόνος 

Ρᾳ, 98,1 θεός, ᾧ τὸ καινὸν ἄσμα μέλπωμεν προσυπακούοντες 
ῬΆ. 186,4.17, ἡ τῷ ποιοῦντι θαυμάσια μόνῳ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ 
18. 58. 24 ὄλεος αὐτοῦ: τῷ πατάξαντι βασιλεῖς μεγάλους καὶ 

ἀποκτείναντι βασιλεῖς κραταιούς, ὅτι εἰς τὸν 
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ: ὅτι ἐν τῇ ταπεινώσει ἡμῶν 
ἐν ρα, ᾿ ἡμῶν καὶ ἐλυτρώσατο ἡμᾶς ἐκ τῶν 
ἐχθρῶν ἡμῶν. 
κι ζαὶ μετὰ μὲν τῶν ὅλων πατέρα τούτοις ἀνευφη- 

μοῦντες μή ποτε διαλείποιμεν" τὸν δὲ τῶν ἀγαθῶν 
ς: «α ’ὔ ΜΝ “ 

ἡμῖν δεύτερον αἴτιον, τὸν τῆς θεογνωσίας εἰσ- 
ἡγητήν, τὸν τῆς ἀληθοῦς εὐσεβείας διδάσκαλον, 
τὸν τῶν ἀσεβῶν ὀλετῆρα, τὸν τυραννοκτόνον, τὸν 
τοῦ βίου διορθωτήν, τὸν ἡμῶν τῶν ἀπεγνωσμένων 
σωτῆρα ᾿Ιησοῦν ἀνὰ στόμα φέροντες γεραίρωμεν, 
ὅτι δὴ μόνος, οἷα παναγάθου πατρὸς μονώτατος 1 
ὑπάρχων πανάγαθος παῖς, γνώμῃ τῆς πατρικῆς 
φιλανθρωπίας τῶν ἐν φθορᾷ κάτω που κειμένων 
ἡμῶν εὖ μάλα προθύμως ὑποδὺς τὴν φύσιν, οἷά 
τίς ἰατρῶν ἄριστος τῆς τῶν καμνόντων ἕνεκεν 
σωτηρίας ᾿ ὁρῇ μὲν δεινά, θιγγάνει δ᾽ ἀηδέων 
ἐπ᾽ ἀλλοτρίῃσί τε ξυμφορῇσιν ἰδίας καρποῦται 
λύπας, οὐ νοσοῦντας αὐτὸ μόνον οὐδ᾽ ἕλκεσι 
δεινοῖς καὶ σεσηπόσιν ἤδη τραύμασιν πιεζομένους, 
ἀλλὰ καὶ ἐν νεκροῖς κειμένους ἡμᾶς ἐξ αὐτῶν 
μυχῶν τοῦ θανάτου αὐτὸς ἑαυτῷ διεσώσατο, ὅτι 

“ὁ 
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ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ΗΙΒΘΤΟΆΥ, Χ. τν. 8-11 

σγουπα,. Τῆδ πυπρτυν Πα Παῖῃ Β]]6α νυ τ ἢ σοοά {πΐπιρ8, 
πα Πα Βαὶῃ Ῥγόκϑη {Π6 δυτηβ οὗ {πΠ6 ργουα. δῖποο, 
ἐδεγείογε, Ης παῖ οοηῆγπιθα ποῦ οὨΪγ ἔου ὑπὸ [αἰ ΓΠ μ] 
Ῥυΐ 4͵5ο ἴον. ἔπε ξαϊ]655 ὑΠμ6 σθοοσὰ οὗ π6 δποϊθηὶ 
παγγδίϊνοϑ, ἐνθη Ηδ, {Πς ΠοοΥ οὗ νγοπάθυβ, {π6 Ποοσ οὗ 
ρτοδὺ ὑπίηρσϑ, {πε Τιογτὰ οὗ ἔπε υπίνευβθ, [6 Μακε οὗ 
1ῃ6 ψΠο]Ὲ νου], ἐμ ς ΑἸμιϊρηῖν, ὑπΠ6 ΑἸ]-στδοίουβ, ὑπ 6 
0η6 Δη4 οπὶγ Οοά.---ἰεΐ υκ 5ῖπηρ' ἴο Ηΐτη ὑΠ6 πϑνν βοηρ', 
ΒΌΡΡΙγἱηρ' ἴῃ ὑπουρμὺ {18 α]5ο : “Τὸ Πΐτα ψῆο δἰοὴβ 
ἀοοὶ συθαὺ ψΟΠαοΥβ : ῸΥ Πΐβ ΤΩΘΥΟΥ ἐπάυτθὶῃ ἔῸγ 
ΘΡΘΡ. .. ἴο Βίτη ψ ΠΟ βταοῖα ργθαὺ Κίηρθ,. .. πᾶ 
βίθυ τηϊρηῦν Κίηρϑ ; ἔῸΓ ᾿ΐθ ΤΘΥΟΥ δπαυγθίῃ ἔῸΣ Ἔν ον 
«νὸς ἔῸΓ Πα τοιποιηθουδα τι5 ἴῃ οὔτ ἴον δϑίαϊα, . . . 
ἃπα Παῖῃ ἀο]νογεᾶ τ15 ἔγοστα οὐν δάνευβαυίββ. 
“ΑΠα ΓΠΔΥ γγ1ὸὲ Πανοὺ οθᾶ86 ἴο ρυδίβε δἱουᾶ ἴπ πεβ88 

ψγοτ 5 ἐπ Ἐδίμοὺ οὔ ἐπα υπίνευβθ. Βαΐ 85 ἕον Ηΐπὶ νη 
15. ἐπα βεοοπᾶ οδιβα οὗ ουὔῦ ροοῦ {πίπρβ, πὸ Ὀγτουρῃῦ 
τῆθη ἰο {π6 Κπον]εᾶρε οὗ αοά, ἐπε Τθδομον οὗ ἔσθ 
Ρἰεὶγ, ἔπε Πεβίγογον οὗ ἐμῈ νψίοκεα, ὑπ6 5]αγον οὗ 
ἐγταπΐβ, ὑπ6 Ἐπηθμᾶθυ οὗ μυτηδη 116, οὐ Θδνίου 
θη ἡ͵1ὸὶ γαῖα ἴῃ ἀεβραίγ, θυθὴ }65885, ἰοῦ 8 ΠΟΠΟῸΓ 
Ηἰβ5 πᾶτὴθ ἀροη οὐΐ 105 ; ἴον. δ δἷοπϑβ, 85 θεΐηρ' {Π6 
ὉΠ6 ΟΠΪΥ, 4]]-ρτδοίοιιβ ϑοῃ οὗ δὴ 8] -ρυδοίοιιβ Εδίμου, 
βἴποθ ἔπε Ἐδΐδεὺ ἴῃ Ηἰβ ἰονθ ἴῸγ τηδῃ 50 ογἀαϊπϑα ἰὕὖ, 
τρηῦ Πρὶν ραῦ οα ἐπ παΐατε οὗ τ8, Ἔνεῃ οὗ 
ἔποβα πὸ δῆγμα ἰΔΥ ον ἱπ οουτυρίίοη. Απά 
ἸΠκ6 βοὴβ βχϑο}]]οπὶ ρηγδϑίοϊδη, ψηο, ἴο βᾶνβ ἔποββ 
ΜηῸ τὸ 5ίοῖκ, “ἐμβουρῃ ἢθ 5665 ἐῃς 115 γεὺῦ ουοῃοβ 
ὑπὸ ἔουϊ ϑροίβ, δπᾶ ἔθου ἀποίμου᾿β τηϊβἔου σι μθϑ τΘ 808 

5 ευίηρ' ἕου Ηἰτηβεῖ,᾿ 1 50 Ης Ὀγ Ηἱἰπιβο] ξανθὰ ἔοι 
1Π6 ΨΘΙῪ ἀΡγ885 οἵ ἀθαίῃ 8, ψὴο ψγεῦθ ποῦ τη ΘΓΟ]Υ͂ 
5[οἱς συ Ορργεβββά ὈῪ ρυίθνοιιϑ βου 65 ἃ γουπα8 ΔΙτ Δαν 

Ραξνϊγίηρ, αὐ Ἔνϑῃ Ἰγίπρ' ἀπιοηρ ὑπ6 ἀεδᾷ ; ἴῸ. ποπθ 

. 1 ΗἩϊρροοτγαίεβ, Περὶ φυσῶν 1. 
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ΕΌΒΕΒΙΤΠΙ 

μηδ᾽ ἄλλῳ τῳ τῶν κατ᾽ οὐρανὸν τοσοῦτον παρῆν 
ἰσχύος, ὡς τῇ τῶν τοσούτων ἀβλαβῶς διακονή- 
σασθαι σωτηρίᾳ. μόνος δ᾽ οὖν καὶ τῆς ἡμῶν 
αὐτῶν βαρυπαθοῦς φθορᾶς ἐφαψάμενος, μόνος τοὺς 
ἡμετέρους ἀνατλὰς πόνους, μόνος τὰ πρόστιμα 

ΟἹ 15. 68,4.5τῶν ἡμετέρων ἀσεβημάτων περιθέμενος, οὐ 
ἡμιθνῆτας, ἀλλὰ καὶ πάμπαν ἐν μνήμασι καὶ 

δομη 11,89 τάφοις μυσαροὺς ἤδη καὶ ὀδωδότας ἀναλαβὼν 
πάλαι τε καὶ νῦν σπουδῇ τῇ φιλανθρώπῳ παρὰ 
πᾶσαν τὴν οὗτινος οὖν ἡμῶν τε αὐτῶν ἐλπίδα 
σῴζει τε καὶ τῶν τοῦ πατρὸς ἀγαθῶν ἀφθονίαν 
μεταδίδωσιν, ὁ ζωοποιός, ὁ φωταγωγός, ὁ μέγας 
ἡμῶν ἰατρὸς καὶ βασιλεὺς καὶ κύριος, ὁ Χριστὸς 
τοῦ θεοῦ. ἀλλὰ τότε μὲν ἅπαξ ἐν νυκτὶ ζοφερᾷ 
καὶ σκότῳ βαθεῖ δαιμόνων ἀλιτηρίων πλάνῃ καὶ 
θεομισῶν πνευμάτων ἐνεργείαις πᾶν τὸ τῶν ἀν- 
θρώπων γένος κατορωρυγμένον «ὁρῶν» αὐτὸ μόνον 

ΟἹ. Ῥ. 58, 8 ἐπιφανείς, ὡς ἂν κηροῦ διατακέντος ταῖς αὐτοῦ 
ΑΝ βολαῖς τοῦ φωτός, τὰς πολυδέτους τῶν ἀσεβη- 

μάτων ἡμῶν σειρὰς διελύσατο. 
“Νῦν δ᾽ ἐπὶ τῇ τοσαύτῃ χάριτι καὶ εὐεργεσίᾳ τοῦ 

μισοκάλου φθόνου καὶ φιλοπονήρου δαίμονος μόνον 
οὐχὶ διαρρηγνυμένου καὶ πάσας αὐτοῦ τὰς θανατο- 
ποιοὺς καθ᾽ ἡμῶν ἐπιστρατεύοντος δυνάμεις καὶ τὰ 
μὲν πρῶτα κυνὸς δίχην λυττῶντος τοὺς ὀδόντας 
ἐπὶ τοὺς ἀφιεμένους κατ᾽ αὐτοῦ λίθους προσ- 
αράττοντος καὶ τὸν κατὰ τῶν ἀμυνομένων θυμὸν 
ἐπὶ τὰ ἄψυχα βλήματα καθιέντος, τοῖς τῶν προσ- 
εὐκητρίων λίθοις καὶ ταῖς τῶν οἴκων ἀψύχοις 
ὕλαις τὴν θηριώδη μανίαν ἐπερείσαντος ἐρημίαν 
τε, ὥς γε δὴ αὐτὸς ἑαυτῷ ᾧετο, τῶν ἐκκλησιῶν 
ἀπεργασαμένου, εἶτα δὲ δεινὰ συρίγματα καὶ τὰς 
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Ἵ 
᾿ ἘΟΟΙΚΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ἨΗΙΒΤΟΒΥ, Χ. τιν. 11-14 

οΥΠοΥ ἴῃ ποᾶνθῃ ῬΟββοϑϑθα ΒΌ0ἢ βυγθηρ τῇ ἃ5 ἴο τηϊηἰϑίθυ 
ππβοδί θα ἴον {Ππ6 βαϊναίίοη οὗ 5ο τῆδην. Ηδ, ὑμθῃ, [ὑ 
Υγα5 ὙΠῸ 8Ιοηα ἰαΐα ΠΟ] ἀροη ὑπ συίθνουβ β.  υ πρ; 
οὗ οὔχ οοΥγιρύϊομ, ΔΙοη6 Θπαυγεα ΟἿ Βουτον5, ΔΙομ6 
ἴοοῖκ ἀροη Ηϊπη561} {Π6 ρεπα!ῦν ἴον ον ]ΟΚΘΠ65568 ; 
δᾶ σε μὰ ψγοῦθ, 1 ψ}}} ποὺ β5ᾶν, Π8]}} ἀδθδά, Ρυΐ 
Ἔνθ ΒΥ ἐπῖς ἐϊπηθ αἰτορείμον ἔου] δπα βϑυϊπκίηρ ἴῃ 
ἑοτη 5 ἀπᾶ ργᾶνεβ, Ης ταϊβεα 8 0, ἃπᾶα βανϑίῃ τι 

ΠΟΥ͂, 85 ἴῃ 16 ἄδγϑ οὗ οἸά, 'ῃ ΗΙ8β δαυπαϑῦ ἰονα ἴον τηδῃ, 
ῬΡεγοπᾷ {π6 Βορε οὗ ἀῆγομα, Ἔβυϑη οὗ οὐγβοῖνεβ, πᾶ 
Οὗ {π6 ροοᾶ {πίπρβ οἵ ΗἰβΒ. Βδίμον ἱτηραυύοῖῃ ἴο α8 
 ἔΘΕΙν ἃ 5μᾶγο-- δ ψῆο ἰ5 ὑῃς8 Οἴνοὺ οὗ 1|ἴ6, τπ6 Ἐμπ- 
Ἡρπζθπον, ουν στθαὺῦ Ρηγϑδίοίδη ἀπά Κίηρ' ἀπά Τοτά, ἐπ 

ΟΠ θὲ οἵ ασοα. ὙὟϑδ8 εὐ ὑμπαὺ ἐἶταθ, θη Ηδ ὈεΠΕ]α : 
ἐπε ψῃο]6 Βυσηδη τᾶοα ᾿γίπρ' 5απὶς ἴῃ Ρ]ΟΟΥαΥ πίρῃῦ 
δηᾷ ἀαυῖκηοβα ργοΐουπα ἐμγοιρὴ ἐπα ἀεοοὶν οἵ ὈδηΘ α] 
ἄουηοηβ ἀπα πε ορεγαίίομβ οὗ (ὐοα-Παὐϊπρ' 5ρ᾽ εἰ ὑβ, ὈΥ͂ 

πδυρῆὶ βανα Ηἰβ ἀρρεαγίηρ Ηβ Ὀγοῖα ἀβαηθυ ΟΠ66 

ἔου. 8}1 ἐπε ταδηγ- εἰ εγεα οἢαΐηβ οἵ οὐγ ψν]οἸκο π 6 5568, 

ἃ5 νγὰχ ἰβ τα οἱ δε ὃν {με τὰγϑβ οἵ Ηἰ5β Πρῃῦ. 

ΟΠ “Αμᾷ νῆεη αὐ ἐπὶ5 στϑαὺ ρυδος πᾶ Ὀεποἔδοϊίοη 
Ἐδ6 δηνυ ἐπαῦ Βαύθιμ ἐπε σοοά, Ἔνεπ ὑπ ἄθιηοῃ ὑπαὶ 

ΟἸονοῖῃ ἔπε ον], νγὰϑ ἴοσηι δϑαπᾶθυ ἢ ψταῖῃ, 50 ἴο 

ρρδαῖς, δηᾷ νγὰβ πιδυΒΠ Δ] πρ 4}} Πἷ8 ἀθαι-ἀθδ]ηρ; 

ἔογοθϑ δραϊπδὺ α8, δὖ ἢἔγϑθι ταρίηρ {κθ ἃ ἄορ ψΠΐοἢ 

ϑυδυγεῖῃ τ ἢ Ηΐ5 ὑθθῖ αὖ ἐπ βίοποβ Πυν]θὰ δὲ Βΐτη 

δηᾶ γεηϊοίῃ οὐ ὑπὸ 1{{6|655 τηἱββὶ]85. Π15. ἔυσΥ ἀραϊηβῦ 

ποθ ψγηὸ σπου ἀτίνε Πίτη ἀναγ, 6 ἀἰγεοϊθα 8 

ξεσοοίουβ τηδάπϑϑβ ἀραίηϑὶ ἐπ6 βἴοῃθβθ οἵ ἴῃς ΒουβεῈ8 

οὔ ργαγει δηά {86 11ξ61685 πιδύθυϊα]β οὗ πίοι ὑπ6 υ1]α- 

ἴηρθ ὙΕΓΘ ΘΟΙαροΟΒΘ(, ἴο ὙΟΥΚ (45 δὖ Ἰϑαϑβῦ Βα ὑβουρβὺ 

αἱ ΐα πη 6 1) τῃ6 ταΐπ οὗ τΠ6 οΒυσοθο5 ; ὑμεη ἢ6 

ἐπ ἐἰθα Ηἷ5 ἀτεδα ἢἰββίπρϑ δηᾶ βουρβηῦτηκα βουηάβ, δὖ 

1 ΘΌΡΡΙγ Πρ; ὁρῶν, ἃ5 Θομνγατὶζ βιιρῬ᾽6βί8, 
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Φο5}. ὅ, 14 

ΕΌΒΕΒΙΓΒ 

ὀφιώδεις αὐτοῦ φωνὰς τοτὲ μὲν ἀσεβῶν τυράννων 
ἀπειλαῖς, τοτὲ δὲ βλασφήμοις δυσσεβῶν ἀρχόντων 
διατάξεσιν ἀφιέντος καὶ προσέτι τὸν αὐτοῦ θάνατον 
ἐξερευγομένου καὶ τοῖς ἰώδεσι καὶ ψυχοφθόροις 
δηλητηρίοις τὰς ἁλισκομένας πρὸς αὐτοῦ ψυχὰς 
φαρμάττοντος καὶ μόνον οὐχὶ νεκροῦντος ταῖς τῶν 
νεκρῶν εἰδώλων νεκροποιοῖς θυσίαις πάντα τε 
ἀνθρωπόμορφον θῆρα καὶ πάντα τρόπον ἄγριον 
καθ᾽ ἡμῶν ὑποσαλεύοντος, αὖθις ἐξ ὑπαρχῆς ὁ τῆς 
μεγάλης βουλῆς ἄγγελος, ὁ μέγας ἀρχιστράτηγος 
τοῦ θεοῦ, μετὰ τὴν αὐτάρκη διαγυμνασίαν ἣν οἵ 
μέγιστοι τῆς αὐτοῦ βασιλείας στρατιῶται διὰ τῆς 
πρὸς ἅπαντα ὑπομονῆς καὶ καρτερίας ἐνεδείξαντο, 
ἀθρόως οὕτως φανείς, τὰ μὲν ἐχθρὰ καὶ πολέμια 
εἰς ἀφανὲς καὶ τὸ μηθὲν κατεστήσατο, ὡς μηδὲ 
πώποτε ὠνομάσθαι δοκεῖν, τὰ δ᾽ αὐτῷ φίλα καὶ 
οἰκεῖα δόξης ἐπέκεινα παρὰ πᾶσιν, οὐκ ἀνθρώποις 

΄ 3 Ε », ες ’ὔ ᾽ ,ὔ « , μόνον, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ δυνάμεσιν οὐρανίοις ἡλίῳ τε 
καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις καὶ τῷ σύμπαντι οὐρανῷ 
τε καὶ κόσμῳ προήγαγεν, ὥστε ἤδη, ὃ μηδὲ 
ἄλλοτέ πω, τοὺς πάντων ἀνωτάτω βασιλέας ἧς 
λελόγχασι παρ᾽ αὐτοῦ τιμῆς συνῃσθημένως νεκρῶν 
μὲν εἰδώλων καταπτύειν προσώποις, πατεῖν δ᾽ 
ἄθεσμα δαιμόνων θέσμια καὶ παλαιᾶς ἀπάτης 
πατροπαραδότου καταγελᾶν, ἕνα δὲ αὐτὸν μόνον 
θεὸν τὸν κοινὸν ἁπάντων καὶ ἑαυτῶν εὐεργέτην 
γνωρίζειν Χριστόν τε τοῦ θεοῦ παῖδα παμβασιλέα 
τῶν ὅλων ὁμολογεῖν σωτῆρά τε αὐτὸν ἐν στήλαις ἀν- 
αγορεύειν, ἀνεξαλείπτῳ μνήμῃ τὰ κατορθώματα καὶ 
τὰς κατὰ τῶν ἀσεβῶν αὐτοῦ νίκας μέσῃ τῇ βασι- 
λευούσῃ τῶν ἐπὶ γῆς πόλει βασιλικοῖς χαρακτῆρσι 
προσεγγράφοντας, ὥστε μόνον τῶν ἐξ αἰῶνος ᾿Ιησοῦν 
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Ε  ἘΟΟΙΕΘΤΑΘΤΙΟΑῚΙ, ΗΙΘΤΟΒΥ, Χ. τιν. 14-16 

ΟΠ6 {ϊπη6 Ὀγ {πΠ6Ὸ ἐπγθαῖβ οὗ νὶοκθα ὑγγαηῖβ, αὖ δποῖμου 
ΒΥ ὈΙΑβρῃδιηοιβ ογἴπδαποθβ οὗ ἱπηρίουιβ συ]οῦβ ἢ γοϑᾶ 
δα Π ον, μα νογϊ θα ἔουιῃ {π6 ἀθαὶῃ ὑπαὺ τγὰβ Ηΐβ, ἀπ 
 Ρον  οΠ6α {Π6 5οὰ]8 μῈ οαρύυτοα ὈΥ Πἰβ θαποῖμ! πᾶ 
50] -αἀδβίγουϊηρ ροΐβομβ, 8}1 θαῦ οδυβίηρ ὑποῖν ἀδαὶῃ 
ΡΥ Πί5 ἀδδιῃ-ἔγαυρην βδουϊῆοθς ἰο ἀθδα 14ο]5, ἀπά 
ΒΘΟΓΘΟΥ βυσυϊηρ' ΠΡ Ἔν ΕΥῪ 14 Ὀϑαβὺ ἴῃ 5ῆδρε οἵ πιδῃ, 
δα Ἔν ΥΥ Κίπα οὔ ϑαναρα {πίηρ, ἀραϊησὶ 5. Βαΐ πον, 
ΠΟῪ ϑρδῖη ΟΠΟ6 τηοτα ὑπ6 ΑΠρῈ] οὗ τηϊρητυ οομη56], 
{86 σγεαὺ (αρίαίῃ οὗ ἔπε Ποβϑὺ οἵ αοά, αἴξον ἐπαὺ ἐπ8 
δυδαϊεϑὺ βο] θυ ἴῃ Ηΐ5 Κίπραοτη Παα σίνϑη βυίποϊθπὶ 
Ῥτοοῦ οὗ ὑποὶν {11} ἐγαϊηίηρ ὈΥ ὑπεῖν ἐπάυτδηος δηάᾶ 
βία αβίπθββ ἴῃ ἃ}} ἐπίηιρϑ, Ό. παυρηὺ βᾶὰνα Ηΐβ βσυάάδθῃ 
ΔΡΡϑαυίηρ οδυβαα ἴο νδηΐϑῃ ἱπΐο πού ηρηθβ5 υΠαΐβο- 
ΕΥΘΙ νγ)β δάνεβθε δηα μοβί!]θ, 50 ὑπμπαὺ 1Ὁ Βθευηθα ΠΕΥΟΥ 
ἴο ἢᾶνα δά δνϑῆ ἃ ἤδη ; μονθοὶΐ, νυν μαίβοθνου τγᾶϑ8 
6 Πάν δηᾶ ἄθαν ἰο Ηίμ, ὑπαὺ Ηδ δάναποβα θεγοπα 

8}} οἹουυ ἰπ ἐπε βἰρῃὺ οὗἉ 411, ποῦ οπἱν οἴ θη, θα ονθῃ 
4150 οὗ ἔπε ρονεῖβ οὗ ἤδανβη, {Ππ6 5π πα τηοοη δπα 
βἴδυβ, δηα οὗ πῸ6 ψῃο]Ὲ μεανθη δπα δαυΐῃ ; 50 {παΐ 
πονν---ἃ ἐπΐηρ' ἀπκπονσι πεγεϊοξογο---ἰῃ τηοβὺ θχαϊβά 
Ἐχηροσουβ οἵ 411, οοῃβοίουιβ οὗ {πε ποποὺν ψῃΐοῃ πον 
Βαανα τεοοϊνεα ἔγοτη Ηΐπι, βρὶῦ ἀροῖ ἐπε ἔδοαβ οὗ ἀθδὰ 
14.015, ἔγαῖῦρ]β ἀρὸπ π6 ἀπ δ] οννεα τἰδαβ οὗ ἀθυλομβ, 
δια ἸΔαρΡἢ αὖ {π6 οἱ ἀβοοῖτβ ἐμπδν ἱπμ εν θα ἔτόσα ἐμοῖν 

᾿ξαΐμπουβ : θαὺ Ηΐπ ψἘῸ 15. {Π6 οοιθσπο Βεποΐδοϊου οἵ 
411 πὰ οἵ ἐμευηβεῖνοβ ὑΠ6Ὺ σεοορηῖζσα 88 ἴΠ6 ὁπ6 8πᾶ 
ΟΠΪγ Οοά, ἀπά οοπἕεββ ἐπαῦ ΟΠτίβὲ {Π6 ὅοη οὗ οά ἴ5 
βονεγεῖρῃ Κίηρ' οὗ ἐῃ6 υπίνευβθ, δπᾶ βύγε Ηΐπι ἃ8 
Θδνϊου ΟΝ. ΤΩ ΟΠυτηθηΐβ, ἱπβου! πρ' ἴῃ 81 ἱτη ρου 5Π4}8 
τεοοτᾷ Ηἰβ τἱρῃξθουβ δοὺβ δπα Ηἰ5 νἱοΐουϊθβ ονδὺ {ῃς 
ἱταρίουβ οπθϑ, ἰπ τωρευῖαὶ ομαγδούθυβ ἴῃ {πε τηϊαϑὺ οὗ 
ἔπε οἰδγ ὑπαὶ 15 Επργθββ δυποηρ' [πε οἰ165 οὗ ἐμ νγου]ά, 
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ΕΌΒΕΒΒΙΤΙΞ 

Χριστὸν τὸν ἡμῶν σωτῆρα καὶ πρὸς αὐτῶν τῶν ἐπὶ 
γῆς ἀνωτάτω οὐχ οἷα κοινὸν ἐξ ἀνθρώπων βασιλέα 
γενόμενον ὁμολογεῖσθαι, ἀλλ᾽ οἷα τοῦ καθ᾽ ὅλων 
θεοῦ παῖδα γνήσιον καὶ αὐτὸν θεὸν προσκυνεῖσθαι. 
“Καὶ εἰκότως" τίς γὰρ τῶν πώποτε βασιλέων 

τοσοῦτον ἀρετῆς ἠνέγκατο, ὡς πάντων τῶν ἐπὶ 
γῆς ἀνθρώπων ἀκοὴν καὶ γλῶτταν ἐμπλῆσαι τῆς 
αὐτοῦ προσηγορίας; τίς βασιλεὺς νόμους εὐσεβεῖς 
οὕτω καὶ σώφρονας διαταξάμενος ἀπὸ περάτων 
γῆς καὶ εἰς ἄκρα τῆς ὅλης οἰκουμένης εἰς ἐπήκοον 
ἅπασιν ἀνθρώποις ἀναγινώσκεσθαι διαρκῶς ἐκρά- 
τυνεν; τίς ἀνημέρων ἐθνῶν ἔθη βάρβαρα καὶ 
ἀνήμερα τοῖς ἡμέροις αὐτοῦ καὶ φιλανθρωποτάτοις 
παρέλυσε νόμοις; τίς αἰῶσιν ὅλοις ὑπὸ πάντων 
πολεμούμενος τὴν ὑπὲρ ἄνθρωπον ἀρετὴν ἐπεδεί- 
ξατο, ὡς ἀνθεῖν ὁσημέραι καὶ νεάζειν διὰ παντὸς 
τοῦ βίου; τίς ἔθνος τὸ μηδὲ ἀκουσθὲν ἐξ αἰῶνος 1 
οὐκ ἐν γωνίᾳ ποι γῆς λεληθός, ἀλλὰ καθ᾽ ὅλης 
τῆς ὑφ᾽ ἥλιον ἱδρύσατο; τίς εὐσεβείας ὅπλοις 
οὕτως ἐφράξατο τοὺς στρατιώτας, ὡς ἀδάμαντος 
τὰς ψυχὰς κραταιοτέρους ἐν τοῖς πρὸς τοὺς ἀντι- 
πάλους ἀγῶσιν διαφαίνεσθαι; τίς βασιλέων ἐς 9 
τοσοῦτον κρατεῖ καὶ στρατηγεῖ μετὰ θάνατον καὶ 
τρόπαια κατ᾽ ἐχθρῶν ἵστησιν καὶ πάντα τόπον καὶ 
χώραν καὶ πόλιν, Ἑλλάδα τε καὶ βάρβαρον, 
βασιλικῶν οἴκων αὐτοῦ πληροῖ καὶ θείων ναῶν 
ἀφιερώμασιν, οἷα τάδε τὰ τοῦδε τοῦ νεὼ περι- 
καλλῆ κοσμήματά τε καὶ ἀναθήματα; ἃ καὶ αὐτὰ 
σεμνὰ μὲν ὡς ἀληθῶς καὶ μεγάλα ἐκπλήξεώς τε 
καὶ θαύματος ἄξια καὶ οἷα τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 

ἤω... βασιλείας ἐναργῆ δείγματα, ὅτι καὶ νῦν αὐτὸς 
48, δ(ΧΧ) εἶπεν καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο καὶ ἐκ- 
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ἘΟΟΙΜΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, Χ. τιν. 16-20 

Τῆι 9655 ΟἸγϑὺ οὐὐ ϑανίουσ, δἴοπα οὗ ποθ ψῆὸ 
μαννα δνοῖ Ὀδθη, 15 δοκπον)εασεα, ὄονεὲπ Ὀγ ἐπα 
τηοβὺ δχϑϊθα οἢ 1ῃη6 δαγΐῃ, ποὺ 85. δὴ ΟΥ̓Δ ΠΔΙῪ 
Κίηρ ἰάκοὴ ἔγουη διποηρ' τηθη, Ραΐ ἰδ ψουβῃϊρρεα 
85 ἴΠ6 νϑιῪ ϑὅοη οἵ πε Οοά οὗἉ {πα ππίνευβθ, πᾶ 85 
ΗΙΪπιβ6]Ε σοά. 

“Απᾶ τἱρην 5806. ΕῸν ψΒδὺ Κίπρ' ανοῖ αἰζαϊποα ἴο 
80 Ταῦ 0 νἱτῖαθ 45 ἴο 41] ὑΠ6 δᾶὺβ ἀπᾶ τοηριτιοβ οὗ 8]]} 

᾿τηδηκίηα ἀρορ δαυῖῃ ἢ 8 παι ἢ ὙΥ̓μαὺ Κίηρ, 
θη Πα Πα Ἰαϊα ἄοντι ἰαννβ 580 σοοᾶ πα ν]βθ, νγὰϑ 
Ῥονγο ἃ] ἐπουρσῇ ἴο οααβα ἔἤθτη ἴο 6 ρα] }5ῃ6α ἔτογα 
Ἐπ6 6πα5 οὗ {πε δα δπᾶ το ὑπ θουπάϑ οἵ ἔπε ψῇῃο]ς 
του] ἰπ ἔῃ Πεανίηρ' οὗ 4]] τηδηκίπα ἢ ὝΠΟ Δ  5ῃμεα 
ἐπε θαυράτουβ δπᾶ τπηοϊν ]Ζαα ουβύομαβ οὗ πποῖν]ζεα 
παϊϊοηβ ΟΥ̓ Πιῖ5. οἰν ]Ζοα ἃπα τηοϑδὺ ἢυτηδηθ ἰδ ὃ 
ὙΠ, ψ θη ὑγυγ θα ἡ ὈΥ 81] πη θὴ ἔῸυ 016 ἃρ68, σᾶνα 
500 ἢ Ῥτοοῦ οὗ βυρευμυσηδη τηϊρηῦ 85 ἴο ἢουνβῃ ἀΔ ΠΥ 
ἃπα τογηδίη γοῦπρ' ἐπῃτουρσπουΐ ἢΐ5 εηὐίγε 6 ἢ ὙΠῸ 
ΘϑἐδὈ 5η6α ἃ παύϊοῃ πθνεὺ αναπ Ποϑγα οὗ βῖποα {ϊτη8 

Ρερδῃ, ψῃΐοἢ πον Ἰἰθῦῃ ποὺ μία ἀ6η ἴπ βοῦηθ οΡβουτ6 
ΘΟΥ̓́ΠΟΥ οὗ {π6 δύῃ Ρυΐ αχίεπάθι μοσανοὺ {π6 δὰ 
Βῃϊποίῃ ἢ ὙΠΟ 80 ἀεδίεπαβθα ἢἷ8 βοϊάΐθυβ ψιῦῃ τ1ῃ6 
ὙγΘΔΡΟΠΒ οἵ ρἰεὺγ ὑπαὺ πεῖν 5ο0]5 ρτονβα παυάθυ ἔπη 

᾿δἀατηδηὺ ΠΕ η ἔπου οοηἰοπαδα νἱ ἢ ὑΠπεὶν δανουβαυῖθβῦ 
ὙΥΒΙΟἢ οὗ {πῸ Κίηρθ δχϑγοίβειἢῃ 80 ργεαὺ ἃ ΒΥ, 
ἐδ κοῖς ἐπα βε]ά αἴζον ἀδαίῃ, ἐγ υσηρ δῖ ον ΘΠ Θυηῖ68, 
δα Β]1Ἔἴ ἢ Ἔνευυ ρδοα πα ἀϊβίγίοῦ πα οἰΐγ, Ῥοΐῃ 
Οτθοὶς ἀπαᾷ Ῥαυραιίαη, στ νοὐϊϊνε οευίηρβ οἵ Πῖ5 
ΤΟΥ͂Δ] Πουβεβ ἃπα αἰνίπα ὑθυηρ]6β, β00 ἢ} ἃ5. ἐμ ἴδὶγ 
οὐπδιαθηΐβ πα οἴενίπρβ ὑπαὶ γγα 566 ἴῃ ὑπμ18 ὑθυαρὶθ ἢ 
ΤΥΌΪΥ γεπουαθ]8Ὲ ἀπᾶ ρυθαὺ ἅτ ὑΠ686 βᾶγηθ ὑμίηρδ, 

ψουν οὗ ἀτηδζειαθηὺ δπα ψγοπᾶθν, ἀπα ἴῃ ὑπ ΠΊΒΕἸν 688 

οἶδαν ῥγοοῖβ. οὗ {πε βογεγείρῃηὶυ οὗ οὔῦ ϑνίουγ : ἔῸγυ 

ΘΥθἢ ΠΟΥ͂ Ης βρᾶκβθ, δῃὰ ἐμεὺ ψεῖθ τηδᾶβς : Ηθ 
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ΕΌΘΞΕΒΙΓΒ 

τίσθησαν (τί γὰρ καὶ ἔμελλεν τοῦ παμβασιλέως καὶ 
πανηγεμόνος καὶ αὐτοῦ θεοῦ λόγου ἐνστήσεσθαι 
τῷ νεύματι;), σχολῆς τε λόγων οἰκείας εἰς ἀκριβῆ 
θεωρίαν τε καὶ ἑρμηνείαν τυγχάνει δεόμενα: οὐ 
μὴν ὅσα καὶ οἷα τὰ τῆς τῶν πεπονηκότων προ- 
θυμίας κέκριται παρ᾽ αὐτῷ τῷ θεολογουμένῳ τὸν 
ἔμψυχον πάντων ὑμῶν καθορῶντι ναὸν καὶ τὸν ἐκ 

1 Ῥοῦ. 23, δ. Τ ζώντων λίθων καὶ βεβηκότων οἶκον ἐποπτεύοντι 
Ἐρϑ, 3, 230, εὖ καὶ ἀσφαλῶς ἱδρυμένον ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν 

ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου 
1 Ῥοῦ. 3, ὅ. 1 λίθου αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὃν ἀπεδοκίμασαν μὲν 

ΟΠ Ὶ ον. 
8, 16 

ἨΘΌ. 4, 14 

1Τυϊὰ. 

οὐχ οἱ τῆς παλαιᾶς καὶ μηκέτ᾽ οὔσης ἐκείνης 
, 3 Ν Α - :) μ᾿ “- “- “-“ 3 ’ 

μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς εἰς ἔτι νῦν τῶν πολλῶν ἀνθρώ- 
πων οἰκοδομῆς κακοὶ κακῶν ὄντες ἀρχιτέκτονες, 
δοκιμάσας δ᾽ ὁ πατὴρ καὶ τότε καὶ νῦν εἰς κεφαλὴν 

“-“ “ “ - ,ὔ 

γωνίας τῆσδε τῆς κοινῆς ἡμῶν ἐκκλησίας ἱδρύσατο. 
τοῦτον δὴ οὖν τὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἐπεσκευασμένον. 
ζῶντος θεοῦ ζῶντα ναόν, τὸ μέγιστον καὶ ἀληθεῖ 
λ ’ θ Ἁ ε -᾿ ὗ Ν ᾽ ὃ , ὄγῳ θεοπρεπὲς ἱερεῖόν φημι, οὗ τὰ ἐνδοτάτω 
ἄδυτα τοῖς πολλοῖς ἀθεώρητα καὶ ὄντως ἅγια καὶ 
τῶν ἁγίων ἅγια, τίς ἂν ἐποπτεύσας ἐξειπεῖν 

’ὔ “ Ἁ Ἃ ᾽ ,ὔ ’ὔ «ε “-“ τολμήσειεν; τίς δὲ κἂν εἰσκύψαι περιβόλων ἱερῶν 
εἴσω δυνατός, ὅτι μὴ μόνος ὃ μέγας τῶν ὅλων 

“- “ Ἁ ἀρχιερεύς, ᾧ μόνῳ θέμις πάσης λογικῆς ψυχῆς τὰ 
5 ᾽ὔ “-“ 7 Ἁ λῚ » ἀπόρρητα διερευνᾶσθαι; τάχα δὲ καὶ ἄλλῳ δευ- : 

“ “-“ "» ᾽ ’ τερεύειν μετὰ τοῦτον ἕνὲ μόνῳ τῶν ἴσων ἐφικτόν, 
“- “-“᾿ “ “ “-“ “-“ ς ’ τῷδε τῷ προκαθημένῳ τῆσδε τῆς στρατιᾶς ἡγεμόνι, 

“-“" 3 Ἁ ’ ὃν αὐτὸς ὁ πρῶτος καὶ μέγας ἀρχιερεὺς δευτερείοις 
“ “ “ ς τῶν τῇδε ἱερείων τιμήσας, ποιμένα τῆς ὑμετέρας 
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ἘΘΟΙ ΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΘΤΟΆΥ, Χ. τν. 90-98 

φοιητηδηᾶθα, πᾶ ἘΠΕΥ ψεῦα ογεαϊθᾶ : ἴογ ψῇηδὺ 
οουἹᾶ γαϑϑὺ ὑΠς6 ψ1}} οὗ {π6 ππΐνουβαὶ Κίηρ δηα Βυ]οΥ 
πα {πε γοτᾷ οὗ ἀαοα Ηϊμπιςο]ῦ θοῦ τπίηρϑ ψου]ά 
τοαυΐγα ἃ αἰβοοῦγβα οἵ ὑΠαὶν οὐ, ῈΥῈ οπ6 οαγΘ ΠΥ 

ἴο δχϑδιηΐηθ δηα δὌχρουπα ποῖ δὲ ἰείβϑυστο. Ὑεὶ 
ἱπάθεα ἐπα σΖϑαὶ] οὗ ἔποϑε ψῆο ᾶνα Ἰαρθουτεα ἰ5 ποῦ 50 
δυθαῦ ΟΥ̓ 50 ΠΟΡΪ6 ἴπ ἐπε Ἰυδσοτηεπὺ οὗ Ηΐτα ποτα γῈ 

αἀάγεοβθ 85 αοα, ψῇθη Ης Ἰοοϊκοίῃ ἱπῖο {ῃς Ἰἵνεὶν 
ἤθη ]6 ννῃΐοἢ νγα 811 οουηροββθ, πᾶ νἱθυγείῃ {π6 Πουβα 
ξουτηθᾶ οἵ Ἰἰνίπηρ δα ἤυτηὶγ βαὺ βἴομαβ, γγ6}} δπὰ 
ΒΘΟΌΓΟΙΥ στουπαδα ἀροη {πε ουπαάαἰίοη οὔ [Π6 δροβὶ!θβ 
δα Ῥτορμοὶβ, Ψ}6ϑὰ5 Ομ γῖδὲ Ηἰπηβ6] Ὀεΐπρ [ῃ6 ομϊοῦ 

 ΘΟΥΠΟΥ -σἴοπα ; Ποῦ σἴοπα {πθ τηδβίου - ῬΌ ] 6 5 
τε]θοϊβα, ποὺ οἠἱν οὗ ἐπαῦ οἱ Ὀυϊ]άϊηρ ΒΟ ἢ 15. πὸ 
τηοτα, θαὺ 4150 οἵ ὑπαὶ Ὀυϊ]άϊηρσ σῃΐοἢ σοταρυίβοίῃ 
ἔπε τηοτα ρατὺ οὗ ταδηκίπα ἕο {π6 ργεβεηῦ ἄἀδυ, εν] 
ὙΟΥΚΙΉΘΗ 85. ὕΠῈῪ ψεῖθ οἵ δν] ἐπίηρβ  Ὀαὺ {Π6 

ἘΔ ΠοΥ ἀρργονϑᾶ ἰΐ, ἀπᾶ ἔπδη ἀπα πον Ὀυ]Π]α θα ἰὑ ᾿ηΐο 
οἐμα ποδὰ οὗ 1ῃδ οούποὺ οὗ ἐπὶ. οὐσ᾽ οοτησηοη ΟΠυτοἢ. 

ΤῊΙ5 ᾿ἰνίηρ ἔθιαρ]θ, ἔμθη, οὗ ἃ ᾿ἰνίπρ' Οοα ἔοττηβα ουῦ 
οἵ ουγβεῖνοβ, 1 τηθδη {Π6 στοαϊεϑῦ βδποίπδυυ δ πα ὑγα ]} 
ΤΟνΟΓ Πα, ῃοβα ἱπηθυτηοϑῦ βῃσΠ6 Τὺ ποῦ θ6 566 ῃ 
ΒΥ ἔπιε οοτωτηοῃ Θύ6, ἴον νϑυν ΠΟΙ͂Ὺ ἰὺ 15 ἀπά ἃ Βοὶγ οὗ 

ΠΟ Ϊ165-- -ὙὙὃὸ ἐμαὶ νἱενεα Ὁ μου] ἄδγα ἴο ἀθβουῖθε ἢ 
ὝΠΟ 15 806 Ἄνεὴ ἴο ρεοῖ ἰπΐο πε ἔθιηρ!α Ὀυ ]αϊησβ 
ἐμαὶ βυσγουπα ἰδ, βᾶγε οὐΪΥ ὑπ σγεαὺ Ηρ Ῥυϊεϑῦ 
οΓ πε απίνευβα, ἴο ὑμοτα δίοπα ἰδ ἰβ ρειτηϊ εα ἴοὸ 
ΒΘδτΟἢ [ῃ6 Βίαἀοη τηγβίεγίθβ οὗ Ἔνευν ταὐϊοπδὶ 508] ἢ 
Βαυΐ ρογομδποα ἰδ ἰβ ροββίθ]6 ἔου δποῖθον αἶβο, δὰ ἔου 
Θη6 δίοπε διηοηρ δαυδ]5, ἴο ἰακε {π6 βθοοπα ρδθθ 

αἴτον Ηΐτα, πδυιοῖν, ἔου ὑπ δοτησιδηᾶθν 0 ργοϑί ἀθίῃ 

νοι ἐΠῖ5 ἀυτηγ, ἡγμουα ἐπα ἢγϑὺ ἀπᾶ στοαὶ Ηρ Ρυϊδβδὺ 
Ηἱπα56 1} μαῖῃ Βοπουτοᾶ τῖθι ἐπα βεοοπά ρ]δοθ ἴῃ {πα 

ῬΥΪΘΒΕΥ τοϊηἰβύνίθβ οὐ ὑπῖ5 ρίαοθ, ἔμ6 ραβῖου οὗ γοὺγ 
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᾿ ἘΠΘΕΈΒΙΌΞΒ 

ἐνθέου ποίμνης κλήρῳ καὶ κρίσει τοῦ πατρὸς τὸν 
ὑμέτερον λαχόντα λαόν, ὡς ἂν θεραπευτὴν καὶ 
ὑποφήτην αὐτὸς ἑαυτοῦ κατετάξατο, τὸν νέον 

ΠΡ. 1,8 ᾿Ααρὼν ἢ Μελχισεδεκ ἀφωμοιωμένον. τῷ υἱῷ τοῦ 
θεοῦ μένοντά τε καὶ πρὸς αὐτοῦ τηρούμενον εἰς τὸ 
διηνεκὲς ταῖς κοιναῖς ἁπάντων ἡμῶν εὐχαῖς. 
τούτῳ δὴ οὖν ἐξέστω μόνῳ μετὰ. τὸν πρῶτον καὶ 
μέγιστον ἀρχιερέα, εἰ μὴ τὰ πρῶτα, τὰ δεύτερα 
γοῦν ὅμως ὁρᾶν τε καὶ ἐπισκοπεῖν τῆς ἐνδοτάτω 
τῶν ὑμετέρων ψυχῶν θεωρίας, πείρᾳ μὲν καὶ 
χρόνου μήκει ἕκαστον ἀκριβῶς ἐξητακότι σπουδῇ 
τε τῇ αὐτοῦ καὶ ἐπιμελείᾳ τοὺς πάντας ὑμᾶς ἐν 
κόσμῳ καὶ λόγῳ τῷ κατ᾽ εὐσέβειαν διατεθειμένῳ 
δυνατῷ τε ὄντι μᾶλλον ἁπάντων, ὧν αὐτὸς σὺν 

Ἧορ. 18, τ θείᾳ δυνάμει κατηρτίσατο, τούτων τοῖς ἔργοις 
τ κβνοννιξ ἐφαμίλλως ἀποδοῦναι τοὺς “λόγους. 
ον. 4,191 “ὋὉ μὲν οὖν πρῶτος καὶ μέγας ἡμῶν ἀρχιερεὺς 5 
σομπῦ,19 ὅσα βλέπει τὸν πατέρα ποιοῦντα, ταῦτα, φησίν, 

ὁμοίως καὶ ὃ υἱὸς ποιεῖ: ὃ δὲ καὶ αὐτὸς ὡς ἂν ἐπὶ 
διδάσκαλον τὸν πρῶτον καθαροῖς νοὸς ὄμμασιν 

Ηρ. 12,2. ἀφορῶν, ὅσα βλέπει ποιοῦντα, ὡς ἂν ἀρχετύποις 
χρώμενος παραδείγμασιν, τούτων τὰς εἰκόνας, ὡς 
ἔνι μάλιστα δυνατόν, εἰς τὸ ὁμοιότατον δημιουργῶν 

Ἐχ. 81,2. 8 ἀπειργάσατο, οὐδὲν ἐκείνῳ καταλιπὼν τῷ Βεσε- 
πο ϑο δὲ λεηλ, ὃν αὐτὸς ὁ θεὸς πνεύματος ἐμπλήσας σοφίας 

καὶ συνέσεως καὶ τῆς ἄλλης ἐντέχνου καὶ ἐπι- 
στημονικῆς γνώσεως, τῆς τῶν οὐρανίων τύπων 

ὧν ΠΡ. 8,5 διὰ συμβόλων ναοῦ κατασκευῆς δημιουργὸν ἀνα- 
κέκληται. ταύτῃ δ᾽ οὖν καὶ ὅδε Χριστὸν ὅλον, 3 
τὸν λόγον, τὴν σοφίαν, τὸ φῶς ἐν τῇ αὐτὸς αὐτοῦ 
ἀγαλματοφορῶν ψυχῇ, οὐδ᾽ ἔστιν εἰπεῖν οἵᾳ σὺν 

ΓΝ 
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ΤΙΣ ΨΦΕΌΨ 

ἘΟΟΙΕΒΙΑΒΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΒΥ, Χ. τιν. 928-26 

ἀἰνίπο ἤοοϊς ψῃὸ νὰβ αἰϊούίεα δῃηὰ δαϊυασεα γον 
ΡΘΟΡΪΘ Ὀγ πε Εδίδευ, 85 1 Ηδ Ηϊτηβοὶῦ μδα δρροϊπίβα 
πὰ Ηἰβ5 αἰξεπαάδηὺ ἀπα ἱπιουργθῖοσ, ἔπ6 πον ΑδιῸη 
ΠΟΥ Μεϊομίζεαεϊς, τδας |κὸ απο {π6 ὅοη οἵ Οοά, 
Δϊαΐηρ δῃᾶ Κερὺ ὈῪ Ηΐπι οοπυϊπυα! γ ὈΥ {πα 
ΘΟΙΏΤΩΟΙ ὈΥΔΥΘΥ5 οὗ γοι 81]. ΤῸ Βίτη, ὑπευεΐοτα, Ἰοὺ 
ἰδ Ὅ6 Ῥεουτηϊ θα δίοπθ, ἴδεν ὑπ6 βυδὺ δπα ρυθδαίθϑὺ 
ΗΙΡῊ Ῥυϊθϑὲ, 1 ποὺ ἴῃ ἐπα βγϑὺ δὖ δπν ταῦθ ἴῃ [Π6 ββοοπα 
Ρίαοθ, ἕο θεοὶ πᾶ ἱπβρθοὺ ὑπδ ἰητηοϑὺ γθοθββθβ οἵ 
ὙΟῸΥ 501115 ; 5ποθ ὑῃυουρ Ἔχρουίθηοα πᾶ Ἰθπρίῃ οὗ 
ἐἶτηα 1 6 μδίῃ ργονεᾶ βοὴ οπα δοουγαΐο]υ, δηα ὈΥ ἢϊ59 
χβαΐουβ οαγα μ6 Παΐῃ ἀϊβροββά γουὺ 8]]} ἴῃ ἃ φΌΑ]Υ οὐ ον 
δια ἀοοίχίπα ; ἂἀπᾶ Πα Ὀεϑὺ οἵ 81] ἰ5 8016 ἴο σῖνε βι6ῃ 
Δ δοοοπηΐ 85 ΨὙ}}]} τηδίοῃ ἷ8 ἀεθθᾶϑ, οἵ ἔποβα ὑῃϊηρϑ 
ἐπαῦ με Πίτηβο!ῦ μα ψγουρῃὺ Ὀγ πε ρονεῖ οἵ Οοά. 

ς “Νον οὖν ἢιυβὺ δπᾶ σγυϑαὺ ΗἸρῊ Ῥυϊδϑδὶ βαῖτῃ ὑπαὶ 
γΠαὐβοσθνοῦ ὑπίηρϑ μ6 ββοίῃ ὑμς Ταύπεν ἀοίπρ, {Π688 
ἐπε ὅϑοῃ αἷβο ἀοϑίῃ ἰπ {|κ6 τηδῆποσ. Απα {ῃϊ5. ομ6 
αἶβο, Ἰοοϊκίηρ απο {Π6 ἤνθὺ 858 πηΐο ἃ πλδβίθυ ψῃ 
ἐπε Ῥατα εγε8 οἵ {Π6 τοϊπα, νυ μαΐβοενου μ6 βθοῖῃ Ηΐπη 
ἀοίηρ,, {π686 6 υβϑῖῃῃ! δ ραύψεγῃμβ ἃπα δυο μεῖυρββ, 
πα ὈῪ Πῖ5 ψψουκυαδηβηῖρ αὶ ψτουρηὺ {πεῖν ᾿τηρ᾽68; 
ἃ5 ἴαΥ 85 ἱπ Πίτα Ποῖ, ἰπΐο ἐπ οἱοβεϑὺ ΠΠ ΘΠ 6885; ὑΠῸ8 
ἢ ῃὸ ψγῖϑα ἀοίῃ με οοσὴα θϑῃϊπα ἐμαὶ Β6Ζα]θὶ, ἡ βοσα 

αοα Ηϊτας61} ΠΠ16ἃ πῖτῃ ἐπα βρίτῦ οὗ νίβαουα δμά 
υπἀευθίδπαίηρ ἀπ τῖτῃ {πε Κπον]εᾶρε ἃ8. ψῈ}} οὗ 

ογαξία δηᾶ Ξοίθποοϑ, 8π4 οδ]]Ἱδᾶ πίπα ἴο 6 {πῸ ψουκ- 

χηδη ἐμαὶ 5ῃου]α οοποίσαοῦ ὑπ6 τειαρὶα οὗ Πβαν θη 

ἐγρβϑ5 ἴῃ βυυωθο]ο ἔαβῃΐοη. Αὐὔϑυ ὑΠ15 τη ΠΟΥ, {Π6η, 

δῖ τηδη 8150, θδαυΐηρ ἰπ 5. οὐγῃ 808] {πΠ6 ἱπηᾶρθ 

οἵ Ομ γῖϑὲ δπεϊτο, {πε ὕγοιά, ἐπε Ὑγίβάουα, ὑπ ΓΑρῦ, 

1 ΤΏεβε ψογᾶβ βθοιὴ ἰο ἱπηρὶν ἐπαὶ Ῥδα]ίπιι8, ἐμοιιρ ἢ γοθηρ,, 
Βαᾶ Ὀδθη ὈΙΒΠΟΡ ἔθου οι {ἰπη6. 
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ΗΘ}. 18, 20 

Ῥβ, δ8, 6 

Ῥβ. 8, 2 

ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

μεγαλοφροσύνῃ πλουσίᾳ τε καὶ ἀπλήστῳ διανοίας 
χειρὶ καὶ σὺν οἵᾳ πάντων ὑμῶν φιλοτιμίᾳ, τῇ τῶν 
εἰσφορῶν μεγαλοψυχίᾳ τῆς αὐτῆς αὐτῷ προθέσεως 
κατὰ μηδένα τρόπον ἀπολειφθῆναι φιλονεικότερον 
μεγαλοφρονουμένων, τὸν μεγαλοπρεπῆ τόνδε θεοῦ 
τοῦ ὑψίστου νεὼν τῷ τοῦ κρείττονος παραδείγματι, 
ὡς ἂν δρώμενον μὴ ὁρωμένου, τὴν φύσιν ἐμφερῆ 
συνεστήσατο, χῶρον μὲν τόνδε, ὅ τι καὶ ἄξιον 
εἰπεῖν πρῶτον ἁπάντων, πάσης οὐ καθαρᾶς ὕλης 
ἐχθρῶν ἐπιβουλαῖς κατακεχωσμένον οὐ παριδὼν 
οὐδὲ τῇ τῶν αἰτίων παραχωρήσας κακίᾳ, ἐξὸν ἐφ᾽ 
ἕτερον ἐλθόντα, μυρίων ἄλλων εὐπορουμένων τῇ 
πόλει, ῥᾳστώνην εὕρασθαι τοῦ πόνου καὶ πραγ- 
μάτων ἀπηλλάχθαι. ὃ δὲ πρῶτον αὑτὸν ἐπὶ τὸ 
ἔργον ἐγείρας, εἶτα δὲ τὸν σύμπαντα λαὸν προ- 
θυμίᾳ ῥώσας καὶ μίαν ἐξ ἁπάντων μεγάλην χεῖρα 
συναγαγών, πρῶτον ἄθλον ἠγωνίζετο, αὐτὴν δὴ 
μάλιστα τὴν ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν πεπολιορκημένην, 
αὐτὴν τὴν προπονήσασαν καὶ τοὺς αὐτοὺς ἡμῖν 
καὶ πρὸ ἡμῶν διωγμοὺς ὑπομείνασαν, τὴν μητρὸς 
δίκην τῶν τέκνων ἐρημωθεῖσαν ἐκκλησίαν συναπο- 
λαῦσαι δεῖν οἰόμενος τῆς τοῦ παναγάθου μεγαλο- 
δωρεᾶς. ἐπειδὴ γὰρ τοὺς παῖδας αὖθις ὃ μέγας 
ποιμήν, τοὺς θῆρας καὶ τοὺς λύκους καὶ πᾶν 
ἀπηνὲς καὶ ἄγριον γένος ἀποσοβήσας καὶ τὰς 
μύλας τῶν λεόντων, ἦἧ φησιν τὰ θεῖα λόγια, 
συντρίψας, ἐπὶ ταὐτὸν αὖθις συνελθεῖν ἠξίωσεν, 

δικαιότατα καὶ τῆς ποίμνης τὴν μάνδραν ἀνίστη 
τοῦ καταισχῦναι ἐχθρὸν καὶ ἐκδικητὴν καὶ ὡς 
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ὰη ξουτηθα ἐπ18 τηαρηϊβοθηὶ τθιαρ]ς οὗ Οοα πιοβὲ 
ΒΡ, ἀμβυγουίηρ ἴῃ 18. παΐαγα ἴο ἴῃς ραίζοτη οὗ ὑπαὶ 
ὙΥΠΙΟΝ 15 θαΐζεσ, ανεη 85 {πα νἱβῖθ]6 δηϑνοσεὶῃ ἴο {Π6 
Ἰην 51016 ; ποὺ οου]α οπα ἀθβουῖρα ἱτῃ πνμᾶὶ ΠΟΡΪ6- 
ταϊηἀβπε685, νυ τ νμαὺ ἃ ΠΡ εγα] μδηα---Ποβ6 ψ}1}} ἴο 
δἶνα νγᾶβ ᾿ηϑαὶ δ ]6--πα 1 δῦ δυνυ]αίίοι οα ὑπ 6 
Ῥατὺ οἴ γου 81], γε ποῦ]ν νἱβα νἱτἢ πα ἀποῦμον Ὀγ ὑΠ68 
Ἰαγρε-πϑαγέθαηθ88 οἵ γοὺγ οοη θυ 05 ἴῃ ΠΟ ταβρθοῖ 
ἴο οοἴηθ Ῥθῃϊπα Πίγη ἴῃ ἐπ βε]ἔβατηα ρυσροβθ. ἀπά 
ἐΠῖ5. Ὀ]δοο---ὐΐοἢ ἐπίηρ' 4150 15. ουτην ἴο 6 τχβθη- 
ἐϊοποα ἢνϑὺ οἵ 4}1-- πο ὈΥ ἐπα εν] ἀαβίρηβ οὗ οὔτ 
ποι ΐθβ μα Ῥεθῃ οονεγθαὰ τη 4}1 κὶπαάς. οἵ νἱ]β 
ΤΡ ῖ5 ἢ, μ6 ἀϊᾶ ποὺ ονευϊοοὶς ποὺ βυσσθπᾶθυ ἴο ἐπα 
τηδ]ϊοα οὗ ἔμοβα ψῃο ἀϊἸα {Πϊ5, ἐποιρὴ Πα τηϊρῦ Πᾶνα 
Πρμθα ἀρορ ἃποῖθευ βροῦ (ἴὉγ {πε οἷΐν βυρρ! θά 
᾿ουηΐ]655 οὐμαὺ 5165), πα ὑππ8 ἔουπά τε]ϊεῦ ἔγουα [01] 
ἀηα ἔγεδάοτα ἔγοτα ἰγοῦῦ]θ. Νὰ, με ἢνθὺ οὗ δ]} 
᾿Δγουβ6α Πΐτηβ61} ἰο {ῃΠ6 ψουῖ ; ὑπθη ΟΥ̓ Πίβ Ζθδὶ] Π6 
βίγθηρὶ μοπθα {π6 ψΠΟ]6 Ρβορὶθ, δπᾶ ραίμουίπρ ἴο- 
δεῖμα 411 ἰπΐο οπα σγυθαὺῦ βοάν, επίεγεα ἀρορ ἐπε 
ἢγϑὺ οοπίεθῦ ἢ ἴον μ6 ἀεοιηθδα ὑμαὺ 8ῆ86 ββϑρβοίϑ!ν 
ψγη0 Πμαᾶ θεεη ἀεβιτογεα ὈΥ {Π6 δῆθιαυ, 516 γῆο μδὰ 
Ῥδθη αἰογεϊίης αἰοιεα ἀπ μδᾶ επάυτεᾶ {π6 βδῦηθ 
Ῥουϑθου οι 85 )1ὸ δηα Ὀοΐοτε 5, αν θη {πα οπατοῦ 80 

ἴκ6 ἃ τηοΐμου μδᾶ θδεη εχ οὗ μου ομ]άγθη, βΒμου]α 
μανα Ποὺ 58δγδ ἴπ {π6 Ἔπ]ογγαθηὺ οὔ [πε Ῥουηὶν οὗ ἴῃς 
Δ]]-σταοίουβ αοᾶ. ἘῸΥ βἴποε οποα τροσα ἴῃς ρυθϑαὺ 
Βῃθρμεγά, μανίπρ ἀγίνεῃ αὐγὰν ἔπε ψ] Ὀεαβὺβ πὰ 
ἴπ6 ψοῖνεβ ἃπα δνειυ Κἰπά οὗ οὐτιαὶ δηᾶ βανδρθ 

ογθαΐυγα, δηᾷ μανίηρ Ὀγόκαη ἴῃ6 στοαὺ ἐδοῖ οὗ {π6 

Ἰοπ5, 85 6 αϊνίηθ οὐὔδο]θθ 580. ΟὔΟ6 ΤηΟὙ8 μδᾶ νουοἢ- 

βαΐδα ἴο Ὀτΐηρ Ηἰβ βοπβ ἰοραίμον, [Ὁ νγὰβ τηοϑὺ τηθοὺ 

ἐπαὶ μ6 5ῃου]ᾶ α͵5ο βεῦ ᾧἃρ ἐπε ἔο] οὗ 1ῃς Εοοϊ, ὑπαὶ 

δι6 τηΐρῃὺ ραΐὺ ἴο 5Βῃαταβ ὑπ6 βπθιαν ἀπά ἴῃ 6 ἀΥΘΏΡΟΥ, 
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ΕΌΘΕΒΙΤΙΒ 

μι », “- “ “: ’ ἂν ἔλεγχον ταῖς θεομάχοις τῶν ἀσεβῶν προαγάγοι 
ψ " “- “-“ τόλμαις. καὶ νῦν οἵ μὲν οὐκ εἰσὶν οἱ θεομισεῖς, 

«Ψ 

ὅτι μηδὲ ἦσαν, ἐς βραχὺ δὲ ταράξαντες καὶ ταρα- 
΄ “ χθέντες, εἶθ᾽ ὑποσχόντες τιμωρίαν οὐ μεμπτὴν τῇ 

’ 

δίκῃ, ἑαυτοὺς καὶ φίλους καὶ οἴκους ἄρδην ἀνα- 
,ὔ ε στάτους κατέστησαν, ὡς τὰς πάλαι στήλαις ἱεραῖς 

ες καταγραφείσας προρρήσεις ἔργοις πιστὰς ὁμο- 
“-“ “- Γς λογεῖσθαι, δι’ ὧν τά τε ἄλλα ὁ θεῖος ἐπαληθεύει 

λόγος, ἀτὰρ καὶ τάδε περὶ αὐτῶν ἀποφαινόμενος 
64} ’ὔ 1 ᾽ὔ δ, Ὁ ’, Φι ΄ Ρ5. 87,14. 16 “ ῥομφαίαν ἐσπάσαντο οἱ ἁμαρτωλοί, ἐνέτειναν τόξον 
αὐτῶν τοῦ καταβαλεῖν πτωχὸν καὶ πένητα, τοῦ 

΄, ᾿ 2... - , ΦΎΣΙΝ ΄ 3. ὧς αν σφάξαι τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ: ἡ ῥομφαία αὐτῶν εἰσ- 
έλθοι εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν καὶ τὰ τόξα αὐτῶν συν- 

Ρ5. 9, 6. δ τριβείη᾿ καὶ πάλιν ᾿ ἀπώλετο τὸ μνημόσυνον αὐτῶν 
ἼΧΧ δι ΟΥ̓Χ) μετ᾽ ἤχου, καὶ ᾿" τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐξήλειπται εἰς τὸν 

αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, ὅτι δὴ καὶ ἐν 
ΡΒ. 18,41. κακοῖς γενόμενοι ᾿ ἐκέκραξαν, καὶ οὐκ ἣν ὁ σῴζων" 

πρὸς κύριον, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν, ἀλλ᾽ οἵ μὲν 
“- κ᾿ Ῥ5. 30,8 ᾿συνεποδίσθησαν καὶ ἔπεσαν, ἡμεῖς δὲ ἀνέστημεν καὶ 

ΠΧΧ 3.) - 
πρνὼ ἀνωρθώθημεν᾽" καὶ τό γ᾽ ἐν τούτοις προαναφωνοῦν 

{ ᾷ 3 “ ’ὔ ᾿ ᾽ ’ ἣν ποις .] Ἂν Ρᾳ, 18,20 ᾿Ακύριε, ἐν τῇ πόλει σου τὴν εἰκόνα αὐτῶν ἐξουδενώ- 
“ΠΝ Ἁ ἂς πνς “-“ ᾽ὔ 3 ’ 

σεις ἀληθὲς ὑπ᾽ ὀφθαλμοῖς πάντων ἀναπέφανται. 
4᾽ 3 « " ᾿᾿ ἥ θ ’ ᾽ Αλλ᾽ οἱ μὲν γιγάντων τρόπον θεομαχίαν ἐνστη- 

σάμενοι τοιαύτην εἰλήχασιν τὴν τοῦ βίου κατα- 
“ ᾿ 3 

στροφήν' τῆς δ᾽ ἐρήμου καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις ἀπ- 
εγνωσμένης τοιαῦτα οἷα τὰ ὁρώμενα τῆς κατὰ θεὸν 

«-- 5 “-“" “ Α 

ὑπομονῆς τὰ τέλη, ὡς ἀναφωνεῖν αὐτῇ τὴν προ- 
’ « “Λ “-“ [ ᾽ ὔ ΝΜ “- ὙὟ ΚΕΝ φητείαν ᾿Η σαΐου ταῦτα ' εὐφράνθητι, ἔρημος διψῶσα, 

ῖ ἀγαλλιάσθω ἔρημος καὶ ἀνθείτω ὡς κρίνον: καὶ 
μὲ :) ἐξανθήσει καὶ ἀγαλλιάσεται τὰ ἔρημα. ἰσχύσατε, 
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δηα ΟΡΘΗΪΥ τϑρυκε ῃ6 ον] ἀθεάβ οἵ ἱτυρίοιιβ τη θη 
βρη ίίηρ ἀραΐϊπδὶ αοα. Απᾶ πον ὑπθθα τπθη, {π6 
Βαΐδϑιβ οἵ σα, δ΄Ὲ ΠΟ του, ἔο ὑπο ΠΟΥΟΥ ΜΈΓ ; 
Ραυΐ δαἴξεσυ ἐχου]ηρ ἀπ Ὀεΐπρ σου] εα ἴον ἃ [1{}16 
ΟΨΜΉ1|6, ἔπθη παν ρα ἴο «υβίϊοθα. πὸ οοπῃίθιαριθ]ς 
Ῥεμδ]ῦν, δοοοιηρ 5ῃϊηρ [Π6 αἰΐευ ονουΐῆτον οὗ ἐπειη- 
56 Ιν6β, ὑπεὶν ἔπε παθ ἃῃμα Πουβοβ; 50 ὑπαὺ {πὰ ρτε- 
αἰούίομβ ψν ΐοἢ Ἰοπρ ἃρὸ δα Ῥθδθη ἰμβοῦθεα οη βδουθα 

γΘΟΟΥ5. ΔΥ6 σΟὨ θϑβθαν ργονεα ἐγιβύνουίῃυ Ὀγ ἐπα 
[αοῖθ, ἴῃ νῃΐοἢ, ἀυηοηρ οὐμοσ ὑσθ ἐπίηρθ ἐπαὺ {Π6 

 αἰνίπα ψογὰ βρϑδκοϑίῃ, {πὶ αἷθοὸ 1 ἀδοϊδγεῖῃ οοη- 
οογηΐηρ ὕποῖα : “ἼῊΘ ψίοκοα πᾶν ἄγαν ουὐ {Π6 
ϑυγοτά, δπα ἢᾶνα Ὀεπὶ ἐμπεὶγ θοὸν ; ἴο οαϑὺ ἄοσψῃ ἐπ 6 

ΡοΟΥ 8Π4 περᾶν, ἴο 5140 ὑπ6 ἀρτῖρηὺ ἴπ Πϑαγῦ : ΤΥ 
 ἐπεὶν ϑυνογά δηΐου ἰηἴο ὑποὶν οὐ μοαγὺβ, ΔΗ ταδὺ ὑπ τ 
Ῥονβ θὲ Ὀτοκθη ᾽; δῃηᾷ δραΐῃ : ̓ ΤΠΟΙΓ τηθιηουΐδὶ 15 
Ῥουβῃθα τ ἃ βουπᾶ,᾿ δπα ᾿ ΤἼοῖν πᾶταα μα θη 
ὈΙοϊοα οὐ ῸΣ Ἔα δηᾶ [Ὁ δὐεὺ δηᾶ δνοὺ ᾿᾽ ; [ὉΥ 
νου ν ἤθη ΤΠ 6Υ Α͵8ο σγοτα ἴῃ ἐγοῦ]6 ἡ ΤΉΘΥ οὐδ, πὰ 
ἘΠ 6 Υ 6 γγ858 ΠΟΠ6 ἴο 58ᾶν6 : απο {πε ],οτά, δηα Πα αἷἸα ποὺ 
ἢθαν ὑβεσα ᾿; γϑαᾶ, ἔθ ὺ ἱπάβεα “πδα ὑπεὶν ἔδβεῦ θουπάᾶ 
ἐορεϑίμεν δηά {6]1, θὰΐ γγε τοβα δῃᾶ βἰοοά υὑρυῖρῃυ᾽; 
806 ἐπαὺ ΜΙ Οἢ τγὰ5 ργεαϊοϊθα πῃ ὑπ656 ψοσαβ, ᾿Τουα, 
ἰπ ἐγ οἰξγ ἔπου 588]ὺ βεὺ δ πδυρῃῦ ὑποὶν ἱππᾶρςο, 

 Βδὲἢ Ὀεθη 5ῃόονη ἴο θ6 ὑστπς Ὀεΐοτα [Π6 δεγβ8 οἔ 4]}. 
ΟΠ “Βαϊ {ΠῈΥ νευῖν, επραρίπρ κα ρἰαηΐβ ἱπ Ὀαι]6 
᾿ δραϊηθὺ αο4, Πᾶνε ἔπι Ὀγουρηῦ {πεῖν ᾿ἶνεϑ ὅο ἃ τηΐβου- 

8016 επᾶ ; ψῃ]ς {Πα ἴδθιθ οὗ ὑπαῦ ροαγ επάσταποθ 
οἢ ἐπε ρατὲ οὔ Πεὺ ψῆο γγχὰβ ἀββεγίβα δπα ταοὐθοϊθα 

ὈΥ τηθη νγὰ8 50} 88 γα Πᾶνα 566 ῃ; 80 ἐμαὶ ὑῃ6 

ΡΙΟΡΉΘΟΥ οὗὨ ΙΞαἰδῃ οδ]]θὶ ἢ δἱουά ἀπῦο ΠδΥ ἴῃ ὕΠ686 

Ὑγογ5 : Βα ρ]αά, Ο ἐπίγοὺν ἀοβενῦ; Ἰοὺ ἐπε ἀδβεγ το- 

Ἰοῖοα δῃά Ὀ]οββοση 85 ἃ 1] ̓ν ; δηᾷ {Π ἀδβεγὺ ρ΄δοθβ 5}.4]} 

Ῥ]οΞβοια ἐουὰ ἢ Ὁ τοῖος... . . Β6 βίσοηρ, γ6 Ββαπαᾶβ ἐμαῦ 
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Ρ5. 80, 12. 18 

15. 85 (860 
8 ὈΟΥΘ) 
ἨΘ0. 12,6 

[5, 8δ (866 
8ιΌΟΥΘ) 

Τιῦ, 8, ὅ 

15, 85 (860 
ἘΌΟΥΘ) 

ΕἘΌΠΒΕΒΙΓΙΒ 

χεῖρες ἀνειμέναι καὶ γόνατα παραλελυμένα" παρα- 
καλέσατε, ὀλιγόψυχοι τῇ διανοίᾳ, ἰσχύσατε, μὴ 
φοβεῖσθε. ἰδοὺ ὁ θεὸς ἡμῶν κρίσιν ἀνταποδίδωσιν 
καὶ ἀνταποδώσει, αὐτὸς ἥξει καὶ σώσει ἡμᾶς" 
ὅτι, φησίν, ἐ ἐρράγη ἐν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ, καὶ φάραγξ 
ἐν γῇ ὑψώσῃ, καὶ ἡ ἄνυδρος ἔ ἔσται εἰς “ἕλη, καὶ 
εἰς τὴν διψῶσαν γῆν πηγὴ ὕδατος ἔσται. 
“Καὶ τάδε μὲν λόγοις πάλαι π οθεσπισθέντα μὲν λόγ ρ 

βίβλοις ὑ ἱεραῖς καταβέβλητο, τά γε μὴν ἔργα οὐκέτ᾽ 
ἀκοαῖς, ἀλλ᾽ ἔργοις ἡμῖν παραδέδοται. ἡ ἔρημος 
ἥδε, ἡ ἄνυδρος, ἡ χήρα καὶ ἀπερίστατος, ἧς ὡς 
ἐν δρυμῷ ξύλων ἀξίναις “ἐξέκοψαν τὰς πύλας, ἐπὶ 
τὸ αὐτὸ ἐν πέλυκι καὶ λαξευτηρίῳ συνέτρυψαν 
αὐτήν, ἧς καὶ τὰς βίβλους διαφθείραντες ἐν- 
επύρισαν ἐν πυρὶ τὸ ἁγιαστήριον τοῦ θεοῦ, εἰς τὴν 
γῆν ἐβεβήλωσαν τὸ σκήνωμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, 
ἣν ἐτρύγησαν πάντες οἱ παραπορευόμενοι τὴν ὁδὸν 
προκαθελόντες αὐτῆς τοὺς φραγμούς, ἣν ἐλυμήνατο 
ὗς ἐκ δρυμοῦ καὶ μονιὸς ἄγριος κατενεμήσατο, 
Χριστοῦ δυνάμει παραδόξῳ νῦν, ὅτε θέλει αὐτός, 
γέγονεν ὡς κρίνον: ἐπεὶ καὶ τότε αὐτοῦ νεύματι, 
ὡς ἂν προκηδομένου πατρός, ἐπαιδεύετο" ὃν γὰρ 
ἀγαπᾷ κύριος, παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν 
ὃν παραδέχεται. μέτρῳ δῆτα κατὰ τὸ δέον ἐπι- 
στραφεῖσα, αὖθις ἄνωθεν. ἐξ ὑπαρχῆς ἀγαλλιᾶν 
προστάττεται ἐξανθεῖ τε ὡς κρίνον καὶ τῆς ἐνθέου 
εὐωδίας εἰς πάντας ἀποπνεῖ ἀνθρώπους, ὅτι, φησίν, 
ἐρράγη ἐν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ τὸ νᾶμα τῆς θείας τοῦ 
σωτηρίου λουτροῦ παλιγγενεσίας, καὶ νῦν γέγονεν 
ἡ πρὸ μικροῦ ἔρημος εἰς ἕλη, καὶ εἰς τὴν διψῶσαν 
γῆν ἔβρυσεν πηγὴ ὕδατος ζῶντος, ἴσχυσάν τε ὡς 
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3 τὰ ἄονη; πα γε ρα]βίϑδα Κπθεβ. Βε οἵ ροοά οουγαρε, 
γ8 ἴδ ΘὈ]6-οαυθα, θΡῈ βίγοηρ, ἔδαυ. ποῦ ; θ6Πῃο], οὔσ 
Οὐοα τϑοοιηραπηβείῃ ᾿πἀρεμηηθπῦ, ἀπ ψ}1}] γεσοιρθηβε ; 
ἢ ψ}}} οοτὴδ δῃηά βᾶγε γοι.... Εου, βαῖ:} 6, ἡ πγαῖευ 
ῬΤΌΚα ουὖ πῃ ἐπε ἀεβοσί, δπα ἃ βίγεατγη ἴῃ ἐῃἰγοὺν στουπᾶ. 
Απα ἐπα νγαύθυ]θϑβ Ρ͵δοα 584}] Ῥθοουὴθ τδυβ-τηθδάοννβ, 

ΔΠααροπ δε ἐπίγϑγ ργου πα 5Π4]}} 6 ἃ ἰουπξαΐη οὔνναϊου. 
“Νον ἔπεβε ἐπίηρθ, ἔογείοϊα Ἰοηρ ἃρὸ, Πα θεθη 

χροογαθα ἴπ {Π6 βδογθα ῬοΟΚ5 ἰῃ ννογάβ ; μονθεῖν ὑπ6 
ἀεεάβ μᾶνε οούὴβ ἄονγῃι ἴο 85 ΠῸ ἰοπροῦ ὈΥ ΠΘΔΙΒΔΥ, 
Ῥαυΐ ἴῃ δοῖυδὶ ἔδοὶ. ΤῊϊ5 ἀδϑοσγῦ, ὑΠ15 νγαύθυ]δθθ ρ]δοα, 
ἐπῖ8 ψἀονεα πα ἀθἔεποο!θϑβ οπθ, Ποβα σαΐθϑ ἐποῪ 

ουΐ ἄονῃ ψἱἢ ἀχαβ 85 ἴπ ἃ ἐῃίοκοὺ οὗ ἰγθεβ; ὑγῇοπι 
ἐοροίμεῦ συ ἢ Παιϊομοὺ ἀπα Πατησηδυ ὑΠ6Ὺ Ῥγᾶκα ἄονηῃ ; 

ΑΨΑΣ ΨΥ νὰ 

γΏΟΘ6 ῬΟΟΪκ5 4180 ὑπο ἀαδβίτογεα ἂπᾶ βεῦ ου ἔἤγε {ῃ6 
 βδηοίιθιυ οὗ Οοᾶ ; ἔπεὺ ρτοΐαπϑα ὑπ ἀνε]! πρ-Ὀ]δοα 
οὗ Ηἰἴἰβ πᾶῆηθ ἕο ἐῃε ρυουπα ; ψυ βοὴ 411} ὑπϑὺ σῇ ἢ 
' ων Ὀγ ἐπα νὰν αϊά ρ]υοῖὶς, μανίπρ' θθΐογα Ὀγόῖκθη ον 

ΟΥ̓ ἔδηςθβ, ὑγβοτα ἐπε θοδγ ουὐ οὗ {πε ψοοά αἰ τὰναρϑ 
᾿δῃηᾶ οὐ ψοῖα {πὸ βο] αν ἃ Ρεδϑὲ αἷα ἔεεα: 
ΠΟΥ ΒΥ ἐπα τηϊγϑου]ουβ ροόνεὺ οὗ Οἢγβὶ, σῃεπ Ηςδ 
ΟΠ] ο ἢ ἰδ, Πα Ὀεοοτηα 85 ἃ Π ὴγ. ον αὖ παῖ {ϊπ|6 

; 
3 
Ν 

ΝΣ... 

αἶβο ὈΥ Η!β οοτωγηδηά, 85 οὗ ἃ οδυύϑα] ἔδυ, 586. νγᾶϑ 
ομαϑίθπθα. Ἐοὺ σγῃοτα {πὸ [,οτὰ Ἰονεῖῃ Ηδ ομδϑίεπείῃ, 
Δ Πα βοουγραῖ ΘνΕΥΎ 505 ὑπο Ηδ τεοδίνοιῃ. 50 
ἔθεθη, δεν θεΐπρ οοτεοϊεα 'ἴπ ἀπθ τηθαϑα 6, ΟΠ606 
Τηο6 δρδίη 5ῃ6 ἰ5 Ὀίάάθπ ἀποὺ ἰο τα]οίοθ, πα 8586 

᾿Β]οββουηβ ἔουίῃ 85 ἃ Π]ν ἀπ Ὀγθαῦμεβ ροπ 4}} τιθη οὗ 
ΠΟΥ αἰνίπο, συνθεῖ οἄουγ ; ἴον, βαϊΐῃ Π6, νγαΐθυ ὈγΌΚα 
οαὖ ἴῃ {πΠ6 ἀεβοσῦ, πε ϑγεδγηβ οὗ Π6 αἰνίηβ γερθποτᾶ- 
ἕο ἐμαῦ πε ψνδϑῃϊηρ' οὗ βαϊναύοῃ ΡΒοϑίονείῃ ; δηᾶ 
ἐπα Μ ΒΊΟΝ ἃ βμουὺ {ἰτηθ θθέογε νγὰβ ἀθββουῦ παῖ ΠΟῪ 
Ῥδοοταθ τηϑυβἢ-τηθϑάονβ, 8π4 ἃ ἐουπίαίη οὔ ἰἰνίπρ' 
 ψαΐεν μα ἢ Ὀυϊϑὺ ἔστ ἀροῦ ἐπα ἐμίτβὺν ρτουπά ; πὰ 

ΠΝ - ὙΠοὺΐΦ ΨΥ ἕῳ 
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δομη 10, 16 

188]. 86 (866 
δΌΟΥΘ) 

Μαύῦ. 24, 15 

ΘΓ, Ἔομι. 4, 
17 

Ηδρ. 2,9 

ἘΌΒΕΒΙΌΒ 

ἀληθῶς χεῖρες αἱ τὸ πρὶν ἀνειμέναι, καὶ τῆς τῶν 
χειρῶν ἰσχύος ἔργα τάδε τὰ μεγάλα καὶ ἐναργῆ 
δείγματα" ἀλλὰ καὶ τὰ πάλαι σεσαθρωμένα καὶ 
παρειμένα γόνατα τὰς οἰκείας ἀπολαβόντα βάσεις, 
τὴν ὁδὸν τῆς θεογνωσίας εὐθυποροῦντα βαδίζει, 
ἐπὶ τὴν οἰκείαν ποίμνην τοῦ παναγάθου ποιμένος 
σπεύδοντα. εἰ δὲ καὶ ταῖς τῶν τυράννων ἀπειλαῖς. 
τὰς ψυχάς τινες ἀπενάρκησαν, οὐδὲ τούτους ὁ 
σωτήριος ἀθεραπεύτους παρορᾷ λόγος, εὖ μάλα δὲ 
καὶ αὐτοὺς ἰώμενος ἐπὶ τὴν τοῦ θείου παράκλησιν: 
παρορμᾷ λέγων" ᾿" παρακαλέσατε, οἱ ὀλιγόψυχοι τῇ 
διανοίᾳ, ἐ ἰσχύσατε, μὴ φοβεῖσθε. 
“Τούτων δεῖν ἀπολαῦσαι τὴν" διὰ θεὸν γενομένην 

ἔρημον τοῦ λόγου προαγορεύοντος, ἐπακούσας 
ὀξείᾳ διανοίας ἀκοῇ οὗτος ὁ νέος ἡμῶν καὶ καλὸς 
Ζοροβαβελ μετὰ τὴν πικρὰν ἐκείνην αἰχμαλωσίαν 
καὶ τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, οὐ παριδὼν τὸ 
πτῶμα νεκρόν, πρώτιστα πάντων παρακλήσεσιν 
καὶ λιταῖς ἵλεω τὸν πατέρα μετὰ τῆς κοινῆς ὑμῶν 
ἁπάντων ὁμοφροσύνης καταστησάμενος καὶ τὸν 
μόνον νεκρῶν ζωοποιὸν σύμμαχον παραλαβὼν καὶ 
συνεργόν, τὴν πεσοῦσαν ἐξήγειρεν προαποκαθάρας 
καὶ προθεραπεύσας τῶν κακῶν, καὶ στολὴν οὐ 
τὴν ἐξ ἀρχαίου παλαιὰν αὐτῇ περιτέθεικεν, ἀλλ᾽ 
ὁποίαν αὖθις παρὰ τῶν θείων χρησμῶν ἐξεπαι-. 
δεύετο, σαφῶς ὧδε λεγόντων “ καὶ ἔσται ἡ δόξα 
τοῦ οἴκου τούτου ἡ ἐσχάτη ὑπὲρ τὴν προτέραν. 
“Ταύτῃ δ᾽ οὖν πολὺ μείζονα τὸν χῶρον ἅπαντα : 

περιλαβών, τὸν μὲν ἔξωθεν ὠχυροῦτο περίβολον 

1. Ἡαρ. 9. 9 ἢ. 
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ἘΟΟΙΜΕΒΤΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, Χ. τιν. 34--57 

ἷἴπ γΘΥῪ ὑγατῃ Παπᾶς ὑπαὶ Ὀεέοτα Βυπρ ἄονγῃ Πᾶνθ 
Ῥεοοταο βίγοηρ', οὗ {π6 βἰγεηρὶῃ οὗ ψῃϊοἢ μαπᾶβ ὑπε88 
“: δια τηδηϊξεϑὺ σου κα ἀῖ6 ἴοΚοπ5. Ὗδα, δηᾶ {π6 
Ἑποο5 ὑπαὺ Ἰοηρ ἃρῸ ψεΥα αἰβεδβεα δηα γο]αχϑᾶ Πᾶνα 
Τεοονογεα {πεῖν παίαταὶ τηονειηθηΐ, 8πα ρῸ 5 γαίρῃς 
 ουννατάᾷ ὑροὴ {πε ψὰὺ οἵ ἔπε Κπονεάρε οἵ 6οά, 
 ιαϑιϊηρ ἕο ἐπε ἢοοϊκ οἵ {πε 8]]-ρσυδοίουβ. 5ῃβρῃετσα, 
πεῖν ἔσαθ ποῖηθ. Βαΐ 18 ὑπγουρῃ ὑπὸ ἐπγθαΐβ οἵ ἐπε 
οἰκθλρι {πα 5ο]5 οἵ βοηθ ἢαγε νψαχϑᾶ πυσῦ, ποῦ θυ ἢ 
ἔη656 ἀοίῃ ἐπ6 βανίπρ νου ρ885 ὈΥ 85 ἱποῦγϑθ]α, θαΐ 
τσὴ ν6}1 Ἠς Πϑδ]εῖῃ ὑπθτη 4150 δπα ὑτροϑῦῃ ὑΠθτὰ οα 
τονγαγᾶβ ὑπΠ6 αἰνίπα ἐποουγαρεγηθηῦ, βαυίηρ᾽ : Βα οἵ 
δοοά οουγαρα, γε ἔθ 6 ]6-Πϑαυιθά, Ρ6 βἴγοηρ,, ἔβαν ποῖ. 
“ΤῊ ψοτὰ ψῃῖοἢ Ῥγορμοϑὶοα ὑπαῦ 5η6 βοτὰ αοα 

Βαᾶ τηδᾶβ ἀδθβϑογὺ νγὰβ ἴο θη] οὐ ὑπ686 Ὀ] βϑβϑίπρβ, [Π15 
Οὐ πον δ Πα ρσοοαν ΖεγαθΡΑθ 6}: μεαγὰ ψ ἢ ὑΠ 6 5Π8γΡ 
Ποατίηρ' οὗ 5 τηϊπα, ἴδον ὑπαὺ Ὀἰζίου οαρυϊν!γ ἀπά 
ἴπ6 δογηϊπδίίοη οὗ ἀδϑοϊαϊίομ ἢ ποὺ αἰ 6 ρ885 ὈῪ 
ἘΠ6 οουρβ8 85 ἀθαά, Ραὺ ἢτνθὺ οἵ 411] στὰ δπηίγθδῦϊθϑ 
δα ργᾶυοὺ Πα ργορ ἰαϊεα ἐπα Ἐδύμου ψἹτἢ ὑΠ6 σοτησλοῃ 
᾿οπδοηΐ οἴ γου 8]} ; δηᾷ ἑακίηρ᾽ 85 μἰβ ΑἸ]Ὺ δπὰ ΕΈ]ον- 
γγΟΥ του Ηΐτη Κη δἴοπα οδη αυΐοκοπ ὑπΠῸ ἀδδα, ἢς 
ταὶβεα τρ Ποὺ ἐπαὺ Πδα [8116 πη, πανίπρ' Βυϑὺ οἰβαπβθα δηὰ 
Πεα]οα ἢν οὗἩ Πεὺ 1115; δπᾶ μ6 οἱοϊμεά πεὺ τ ἃ 
σατταθηῦ, ποῖ ἐπα οἱά οὔδθ ὑἐπαὺ 5η6 πᾶ ἔγοτα ἐπε Ρὲε- 
ἰηπίηρ, θαΐ ΣΙ ἢ βυοἢ ἃ ΟΠπῈ 885 μ6 νγὰβ Ο66 ΤΏ 6 

ἱποέυιοίεα ὈΥ ἐπε ἀϊνίπθ οὐδο]εβ, ψΒῖοἢ ὑπ ΟἸΘΑΥΪΥ 
ΒΆΥ : ̓Απάᾷ ἐπε Ἰαύξου ρουυ οὗ ἐπὶβ. πουβθ 5}8}} θ6 
δυθαΐου ὑπδπ {Π6 ἔουτηθυ. 

“ΠΉυ5, {π6π, ὑπ6 ψΠο0]6 ἀῦδα ὑμπαὺ 6 Ἂεποϊοβεα νγϑ 
ΤηῸ ἢ Ἰαγρου." ΤῊΣ οὐὐοι 6 ποϊοβασα 6 τιδα8 βίγοηρ' 

3 4,6. ἴμαπ ἐμαὶ οοουρίοεα ὈΥ {π6 ῥγενίοιιβ σπασοῦ. ΤΠ 
ἀεβοτὶριίοθ μετα ρίνομη (88 837-46) ἰδ {π6 βαυ]εϑὶ δοσοιηὶ 
Ἐπαὶ γγε Ῥοββεβ8 οὐ Ἐπ βἰγιιοίασε ἀπα ἐαγπίζασε οὗ ἃ ΟΠ βεδῃ 
σΒυτοῆ. τὸς 



ΕΌΒΕΒΙΌΒ 
"ὰ Πα Ἂν ΣΝ 

τῷ τοῦ παντὸς περιτειχίσματι, ὡς ἂν ἀσφαλέ- 
στατον εἴη τοῦ παντὸς ἕρκὸς" πρόπυλον δὲ μέγα 
καὶ εἰς ὕψος ἐπηρμένον πρὸς αὐτὰς ἀνίσχοντος 
ἡλίου ἀκτῖνας ἀναπετάσας, ἤδη καὶ τοῖς μακρὰν. 
περιβόλων ἔξω ἱερῶν ἑστῶσιν τῆς τῶν ἔνδον 
παρέσχεν ἀφθονίαν θέας, μόνον οὐχὶ καὶ τῶν 
ἀλλοτρίων τῆς πίστεως ἐπὶ τὰς πρώτας εἰσόδους 
ἐπιστρέφων τὰς ὄψεις, ὡς ἂν μὴ παρατρέχοι τις 
ὅτι μὴ τὴν ψυχὴν κατανυγεὶς πρότερον μνήμῃ τῆς 
τε πρὶν ἐρημίας καὶ τῆς νῦν παραδόξου θαυ- 
ματουργίας, ὑφ᾽ ἧς τάχα καὶ ἑλκυσθήσεσθαι κατα- 
νυγέντα καὶ πρὸς αὐτῆς τῆς ὄψεως ἐπὶ τὴν 
εἴσοδον προτραπήσεσθαι ἤλπισεν. εἴσω δὲ παρ- 
ελθόντι πυλῶν οὐκ εὐθὺς ἐφῆκεν ἀνάγνοις καὶ 
ἀνίπτοις ποσὶν τῶν ἔνδον ἐπιβαίνειν ἁγίων, δια- 
λαβὼν δὲ πλεῖστον ὅσον τὸ μεταξὺ τοῦ τε νεὼ 
καὶ τῶν πρώτων εἰσόδων, τέτταρσι μὲν πέριξ 
ἐγκαρσίοις κατεκόσμησεν στοαῖς, εἰς τετράγωνόν 
τι σχῆμα περιφράξας τὸν τόπον, κίοσι πανταχόθεν. 
ἐπαιρομέναις: ὧν τὰ μέσα διαφράγμασι τοῖς ἀπὸ 
ξύλου δικτυωτοῖς ἐς τὸ σύμμετρον ἥκουσι μήκους 
περικλείσας, μέσον αἴθριον ἠφίει εἰς τὴν τοῦ 
οὐρανοῦ κάτοψιν, λαμπρὸν καὶ ταῖς τοῦ φωτὸς 
ἀκτῖσιν ἀνειμένον ἀέρα παρέχων. ἱερῶν δ᾽ ἐνταῦθα 
καθαρσίων ἐτίθει σύμβολα, κρήνας ἄντικρυς εἰς 
πρόσωπον ἐπισκευάζων τοῦ νεὼ πολλῷ τῷ χεύματι 
τοῦ νάματος τοῖς περιβόλων ἱερῶν ἐπὶ τὰ ἔσω 
προϊοῦσιν τὴν ἀπόρυψιν παρεχομένας. καὶ πρώ 
μὲν εἰσιόντων αὕτη διατριβή, κόσμον ὁμοῦ κα 
ἀγλαΐαν τῷ παντὶ τοῖς τε τῶν πρώτων εἰσαγωγῶν 
ἔτι δεομένοις κατάλληλον τὴν μονὴν παρεχομένης 
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Ι 
ΜΙ {Π6 γν8]} βυττοιπαϊηρ' [Π 6 ψΠΟ]6, 50 ἐμαὺ 1 ταϊρηὶ 
6 ἃ τηοβὺ βεοῦτε ἀδίεποα ὑμουύεοῦ; ψῃ}]6 Π6 βργοδά 
οὐὖΐ ἃ ΡΟΙΌΝ, στοδὺ δπα γαϊβεα δοῦν, ὑουγαυὰβ ἔπ τᾶγβ8 
οὗ {Πα υἱἰβίησ' 5ὰπ, ἃπα Ἔνθη ἴο ἔποβα βιδπαϊηρ ἔδυ ουῦ- 
5166 1Π6 5δογϑᾶ ργβοϊποίβ βΒιρὈ] 6 α πὸ βοδηΐυ νΐον οὗ 
ἐμεῦ ψΒ]οἢ 15 τυ πΐη ἢ ὑππὰ8, ὁπ6 τηϊρηῦ 58ν, ἰαγηΐ 
{πε σᾳᾶΖα, Ἔνθῃ οἵ βγδηροΥβ ἕο {π6 [αἰ τ, ἑονγαγ 5 ὑπ6 
βυβὺ δηΐγδηοθβ, 50 ὑπαῦ ΠΟπ6 τηϊρηῦ ΠΒΌΠΪΥ ρᾶ85 ὈΥ 
απ Πουὺ ἢγοὺ Πανίηρ' 8. 8508] τηϊρ Πν δύσιιοκ Ὀγ {π6 
ΤΠΘΙΏΟΥΥ οὗἉ {πΠ6 ἔοττηοῦ ἀαβοϊαϊίοι πα {Π6 νγοπατουβ 
ΙΩΪΓ80]6 οὗ ἰο-ἀδγν ; βίσυοκ ὈῪ ψμοἢ μα Πποραοά {παΐ 
ἢ τος ΒΌΘΗ ἃ ὁπ6 ψου]α 4150 6 ἱπηρ6]]6α, δπᾶ 
Βιανε ΐβ βἴερβ ἐυγποα ἔογνγαγάβ ὈῪ ἐῃθ θᾶ βίρῃῦ, 
ἐονγαγβ ἐπε δπέγαποθ. Νον 6 Βαῖῃ ποὺ ρεσταϊ τ εα 
Πα ἐπαῦ ραββϑίῃ ἰπϑίάθ {π6 σαῦεϑβ ἴο ὑγεδα ἔου τη 
ΣΙ ἢ ὉΠ} Δ] ονγεα δηα ἀπυγάβῆθη ἔδοῦ ἀροὸπ {Π6 ΒΟΙΥ 
Ρΐδοθϑ τὶ πΐη ἢ θαὺ μαΐῃ Ἰοῦς ἃ βρᾶοβ θβχοθβαϊηρ' ἰαῦρα 
Βεύνεθη ὑπῸ ἰθιηρὶθ δηᾶ ἐπε ἢἤνγβυ. επίγϑποθβ, δπὰ 
ΔαογΥΠΘαᾶ ἴὉ 411 ἀτουπα τ ἢ ἔοαν ὑγαηβνϑυβα ΘΟ] Ομ η8668, 
ἔεποίηρ {Π6 ρἷδος ἰηἴο ἃ Κἰπά οὗ αυδαγδηρι!δαν ἤρατο, 
ὙΠ Ρ1]16γ5 ταϊβεα οἢ Ἔν ΕΥῪ 5146, πα Π]ΠΠπηρ' [Π6 Βρᾶοα5 
Βεύνεεη ὑπαπὶ τὶ οοάθη Ῥάγτίθυβ οἵ Ἰαὐεϊοο- νους 
γίβίηρ ἴο ἃ οοηνοηϊθηὺ Πεῖρῃΐ ; πᾶ ἰπ {πῸ6 τηϊάϑὺ 
Οἐδβογθοῦ μ6 μαΐῃ θεν ἂπ ρθη 5ρ8θ6 ψΠΘΥΘ πη6η 8 
566 ἐπε 5ϊςυ, ὑπ ργονίαἴπρ ἰἴὸ ψττῃ αἷν Ὀυὶρηῦ πα 
οροη ἴο ἐπε τὰγβ οὐ ᾿'σῃῦύ. Απά μεγε με μαίῃ ρ]δοβά 
ΒΎΠΉθΟΪ5 οἵ 5Ξδογοᾶ ρυτὶβοαίίοπβ, ὈῪ δγεοξίηρ' ἐοαηἴαῖπβ 
τίρῃν ορροβίτα ἐπε ἔθιυρθ, ὑμοβα οορίουβ βίγεδιαβ οἵ 

βονίηρ νγαῖευ ΒΌΡΡΙΥ οἰβαηβίηρ ἰοὸ ὑμοβα Ὑη0 8γ6 

᾿αἀνδποίπρ τ ἱληΐπ τΠ6 βδογθᾶ ρυθοϊποῖβ. Απα {Π15 15 

ἔπε ἢγϑὺ βιορρίηρ-Ὀ]αοα ἴον ἔποβα ὑμαὺ θηΐθὺ ; βυρρὶγ- 

ἴπρ' δὲ ὁποα δἀογηγιθηῦ ἀπ βρίεπάουν ἴο π6 ὙΠΟ]6, 

πα ἃ ὈΪδος οὗ βοϊουχσι βυϊ θα ἴο βιοἢ 88. δὺς 501] ἴῃ 

προ οἵ {πεῖν ἢγβὺ ᾿ηϑυγπού ὁ η8. 

ἘΟΟΙΜΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, Χ. τιν. 837-40 
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Ῥρ, 104, 16 
(ἱῦ 
να δηΐ) 

. ὄν, ΕΌΒΕΒΙΓ 

“᾿Αλλὰ γὰρ καὶ τὴν τούτων θέαν παραμειψά-᾿ 
μενος, πλείοσιν ἔτι μᾶλλον τοῖς ἐνδοτάτω προ- 
πύλοις τὰς ἐπὶ τὸν νεὼν παρόδους ἀναπεπταμένας 
ἐποίει, ὑπὸ μὲν ταῖς ἡλίου βολαῖς αὖθις τρεῖς 

΄ Φ ιαβ, ᾿ , τ . .Ὶ 3 πύλας ὑφ᾽ ἕν καταθεὶς πλευρόν, ὧν πολὺ τὰς παρ 
ἑκάτερα μεγέθει τε καὶ πλάτει πλεονεκτεῖν τῇ 
μέσῃ χαρισάμενος παραπήγμασί τε χαλκοῦ σιδηρο- 
ἔτοις καὶ ποικίλμασιν ἀναγλύφοις διαφερόντως 
᾽ δὰ Ψ ε Ἃ , ,ὔ Α αὐτὴν φαιδρύνας, ὡς ἂν βασιλίδι ταύτῃ τοὺς 

δορυφόρους ὑπέζευξεν: τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ. 
ταῖς παρ᾽ ἑκάτερα τοῦ παντὸς νεὼ στοαῖς τὸν τῶν 

͵ 3 ᾿ Ἂς » δι. ΟΝ ’ προπύλων ἀριθμὸν διατάξας, ἄνωθεν ἐπὶ ταύταις 
᾿, ,ὔἷ Α ΄, Α “γγαι Ὁ Α ἄλλῳ πλείονι φωτὶ διαφόρους τὰς ἐπὶ τὸν οἶκον 
εἰσβολὰς ἐπενόει, ταῖς ἀπὸ ξύλου λεπτουργίαις 
καὶ τὸν περὶ αὐτὰς κόσμον καταποικίλλων. 

{« Α " ,ὔ ἷ λ ,ὔ ἠδ "" Τὸν δὲ βασίλειον οἶκον πλουσιωτέραις ἤδη καὶ 
δαψιλέσι ταῖς ὕλαις ὠχύρου, ἀφθόνῳ φιλοτιμίᾳ 

“-“ 3 “-“ 

τῶν ἀναλωμάτων χρώμενος" ἔνθα μοι δοκῶ περιτ-" 
τὸν εἶναι τοῦ δομήματος μήκη τε καὶ πλάτη κατα- 

, Ἁ Ν “ ,ὔ Α ᾿Ὶ ᾽ γράφειν, τὰ φαιδρὰ ταῦτα κάλλη καὶ τὰ λόγου 
κρείττονα μεγέθη τήν τε τῶν ἔργων ἀποστίλ- 
βουσαν ὄψιν τῷ λόγῳ διεξιόντι ὕψη τε τὰ οὐρανο- 
μήκη καὶ τὰς τούτων ὑπερκειμένας πολυτελεῖς 

- ,ὔ ᾽, κν 0" Α - ᾽ὔ Ἁ τοῦ Λιβάνου κέδρους, ὧν οὐδὲ τὸ θεῖον λόγιον τὴν 
μνήμην ἀπεσιώπησεν ᾿ εὐφρανθήσεται᾽ φάσκον “ἣ τὰ 
ξύλα τοῦ κυρίου, καὶ αἱ κέδροι τοῦ Λιβάνου ἃς 
ἐφύτευσεν." 

{{ Ἷ “-“ “ “ ’ ον “-“ Τί με δεῖ νῦν τῆς πανσόφου καὶ ἀρχιτεκτονικῆς 4 
διατάξεως καὶ τοῦ κάλλους τῆς ἐφ᾽ ἑκάστου μέρους 
ς “ 3 -“ Ἁ ς ’ὔ ν “ 

ὑπερβολῆς ἀκριβολογεῖσθαι τὴν ὑφήγησιν, ὅτε τῆς 
ὄψεως τὴν διὰ τῶν ὥτων ἀποκλείει μάθησιν ἡ 
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ἘΟΟΙ ΕΒΤΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΒΥ, Χ. ιν. 41--44. ᾿ 
“Βαϊ νευ]γ, ραββίπρ ὈΥ ἐπῖβ βρθοΐδοϊθ, ῃῈ μαίῃ 

ὙΠ ΟΡΘῚ Ῥϑββαρθβ ἴο {π6 [ξείηρὶα ὈΥ τηθδᾶπβ οὗ 
πουτηοϑὲ ΡΟ ΘΠ 685 ἴῃ 501}} συδαῦθυ πυπη 6 8, ΟΠ66 ἃραῖῃ 

πάροδον {Π6 τὰγϑ οὗ {πε βῃ ρ]δοίπρ ἰῆγθα σαῦεβ ἢ 9Π6 
δ'46, ὑροῃ ἐπ τη 4416 οπε οὗ νυ βίο μῈ δίῃ θεβίονεά 
ἃ Πεῖρῃηΐ πα 5ἷΖε ἐπαὺ ἔδυ βυγρδββείῃ {Π6 ὄνγο οἱ εἰπὲ ν 
546, δπα Παίῃ βἰπρ)θα ἴδ οαὐ ον βρεοῖδὶ δἀογητηθηΐ 
ὙΠ ὈγοηΖα ἔαβίθπίηρβ Ρουπα ἢ ἴσοι ἀπα ναγθα 
᾿ΘΙηοΘβθα ψουΐς, τηδκίηρ ὑῃ6 οὐμεῦβ ἃ θοἀγριιαγά, 85 
ἰτ γγετα, Ῥεπθδίῃ ἴδ 85 ὑπεὶῦ ἀθθθη. Απᾶ δέου {π6 
᾿ΒΆΤΩ6 ΤΩΔΏΠΟΙ Π6 δίῃ 4150 ογάθγεᾶ ἔπ πυσάθεῦ οὗ {Π6 
ῬΟΙΌΠΕ6Β ἔῸγ ἔπε οο]οππδᾶθα οα οἰὑμοὺ βἰᾷθ οἵ ἐπα 
Θη γ6 [θυ Ρ]6 ; δηα δθονα ἔμπθη μαΐῃ ἀενίβεα 5 ψ6}} 
βεραιίβ ορεπίηρϑ ἰηΐο ἐπ6 θυ] αΐηρ ἴο σίνα 501} βασ τ ΠοΣ 
Ἰσῃδ; δηᾶ ἴον ἔθθβθ αἷϑοὸ ἢ6 μαίῃ σψτουρηῦ ἃ ναγῖεά 
Δαοτπτηθηὺ Ὑἱ ἀ 6] οαὐο]γ-οαγνεα ψοοά. 
Νον 85 ἴο ἐπδ τουδὶ μουβ6,: Β6 Βαΐῃ Ὀυϊ]άοα 1ὑ οὗ 
δρυπᾶδην ἀπά 5111} υἱσμοὺ τηδύθυία]β, βαρ υν ἀαβί την 
ἴο 5ΒρΡᾶΥ6 ΠΟ βχρεῆβθβ. [ἄθεοι ἰὑ βιρογῆμποιυβ ἴου τη ἴο 
ἀαβουῖθε ἤθτα ἐῃ6 Ἰοπρὴῃ δηᾶ Ὀγεδάϊῃ οὗ {πε εαϊῆςο, 
ἴο τεοουπηῦ ἰπ ἘὉ]] [Π6 ὈγΠΠαπὶ θαδαΐγ, Ππ6 τηαρπϊζααα 
ΤῸ ψγοΥ 5 οΔ ἢ Ἔχρυθϑ5, πα [Π6 ἀ ΔΖ] ηρ' Δρρδάγδποα οὗ 
ἘΠ 6 ὑγουκτηδηβῃΐρ, γεδ, ἀπά {Π6Ὸ Ἰοξεῖπ655 ὑπαὺ τθϑοῃθίῃ 
Πδάνθι, ἀπά ἐπ6 σΟΒΕΥ οοάδγβ οὗὨ Τ᾿ ραποη ὑπαῦ δγ6 
Ῥδοεα ἄρον ; ἐπε τυβηΐίοη οὗ ψῃ θη Ἔνθη ἴῃ αἰνίπα 
ὉΥΔ016 ἀοίἢ ποὺ ρᾷ85 ουὐδὺ ἴῃ 5116 ποθ, βαγίπο: ΤῊ 
ἔγθεβ οὗ ἐπε Το 584}} ΡῈ ρἷαά, Ἔενεῃ ἐπε οβάδιβ οὗ 
Τ Ράποπ ννῃΐοἢ ἢς Πδίῃ ρ]δηιδα. 
“ὙΗΥ πεεᾶ 1 ποὺ Βρθδῖ πποσγα ρδυ θυ] αυγ οὔ 1Π6 

Ρουξεοῦ νυίβάοτη πᾷ αὐτὸ ψ ἢ ψν μῖοἢ ὑπ6 Ὀυϊ]αΐπρ' Παὶῃ 
Ῥδθη ογδουθᾶ, δπᾷ ὑπ6 βυγραβϑίηρ θεδυΐν οὗ Ἐν 
αὐ, ἤθη {πΠ6 πϊζπθ55 οὗ ὑῃ6 Ἔγεβ ἰβανϑῦῃ πὸ ῬΙδοθ 

ἴδε 16 ἱποίγαοίίοη. ἐμαὶ οουαθίῃ ἐμγοαρ {Π6 6818 ἢ 

1 ΟΥ, 85 γχὲ 5ῃοιυ]α 580, “" θ85111|68.᾿ 
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ΕΌΒΕΒΙΓΒ 

μαρτυρία; ἀλλὰ γὰρ ὧδε καὶ τὸν νεὼν ἐπιτελέσας 
θρόνοις τε τοῖς ἀνωτάτω εἰς τὴν τῶν προέδρων 
τιμὴν καὶ προσέτι βάθροις ἐν τάξει τοῖς καθ᾽ ὅλο 
κατὰ τὸ πρέπον κοσμήσας ἐφ᾽ ἅπασίν τε τὸ τῶ 
ἁγίων ἅγιον θυσιαστήριον ἐ ἐν μέσῳ θείς, αὖθις κ 
τάδε, ὡς ἂν εἴη τοῖς πολλοῖς ἄβατα, τοῖς ἀπ 
ξύλου περιέφραττε δικτύοις εἰς ἄκρον ἐντέχνου͵ 
λεπτουργίας ἐξησκημένοις, ὡς θαυμάσιον τοῖς 
ὁρῶσιν παρέχειν τὴν θέαν. : 

“᾿Αλλ᾽ οὐδὲ τοὔδαφος ἄρα εἰς ἀμελὲς ἔκειτ' 
αὐτῷ. καὶ τόδε γοῦν λίθῳ μαρμάρῳ εὖ ὖ μάλα κόσμῳ ̓ 
παντὶ λαμπρύνας, ἤδη λοιπὸν καὶ ἐπὶ τὰ ἐκτὸς τοῦ 
νεὼ “μμετήει, ἐξέδρας καὶ οἴκους τοὺς παρ᾽ ἑκάτερα, 
μεγίστους. ἐπισκευάζων ἐντέχνως ἐπὶ ταὐτὸν εἰς 
πλευρὰ τῷ βασιλείῳ συνεζευγμένους καὶ ταῖς ἐπὶ 
τὸν μέσον οἶκον εἰσβολαῖς ἡνωμένους" ἃ καὶ αὐτὰ 
τοῖς ἔτι καθάρσεως καὶ περιρραντηρίων τῶν διὰ 

σομη8,5 ὕδατος καὶ ἁγίου πνεύματος ἐγχρήζουσιν ὁ ὁ εἰρηνικώ-, 
τατος ἡμῶν Σολομὼν ὁ τὸν νεὼν τοῦ θεοῦ δειμά-. 
μενος “ἀπειργάζετο, ὡς μηκέτι λόγον, ἀλλ᾽ ἔργοϑι 
γεγονέναι τὴν ἄνω λεχθεῖσαν προφητείαν" γέγονεν 

Ηδξ. 3, 9 γὰρ καὶ νῦν ὡς ἀληθῶς ἐστιν ἢ δόξα τοῦ οἴκου. 
τούτου ἡ ἐσχάτη ὑπὲρ τὴν προτέραν. 

“Ἔδει γὰρ καὶ ἀκόλουθον ἦν΄ τοῦ ποιμένος αὐτῆς, 
καὶ δεσπότου ἅπαξ τὸν ὑπὲρ αὐτῆς θάνατον κατα- 
δεξαμένου καὶ μετὰ τὸ “πάθος, ὃ χάριν αὐτῆς͵ 

ΘΓ ῬΗΙ. 8, ῥυπῶν ἐνεδύσατο σῶμα ἐπὶ τὸ λαμπρὸν καὶ ἔν- 
21 ; ΗΘΌ. 4,9 δοξον μεταβεβληκότος αὐτήν τε σάρκα τὴν λυθεῖ-. 
γι Οον. 16, σαν ἐκ φθορᾶς εἰς ἀφθαρσίαν ἀγαγόντος, καὶ τήνδε, 

1 2,6. ἴῃ6. Ὀδβι ἶσα νγαὰβ Ῥγτον θα τ δα αἰ πα] ΓΟΟΠΊ8, βου, 
γατίοιιβ δοοϊοϑίαϑι σαὶ ῬΌτροβοθ, νυ ΒΙοἢ δαϊοϊπεα ἔπ τηαΐπὶ 
Ῥυϊ]αϊηρ᾽, ΟΥ, 85 γγα Βῃοι)α 5ᾶν, με σμυσοἢ ῬΤΌΡΕΘΓ. ἢ 

4926 “ 

4 
Ν᾿] 
᾿ 



᾿ς ἘΟΘΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, Χ. τν. 44-46 

Νενονίμε οββ, πανίπρ' ἔπ5 οοτηρ!εξεα της ὕδταρ]ς ἢθ 
 δαογηοα [ἴὑ ψ τ ὑΠγόπε5, νου Ἰἰοξογ, ἴο ἀο Ποπουῦ ππἴο 
{Π6 ρῥταεβϑίἀθηΐβ, δπαᾶ Πκουνῖβθ τ ἢ ῬΘπο ἢ 65. δυτδηρ θα 
ἴῃ οὐδεν ἐπτουρπουῦ ἰπ ἃ οοηνθηϊθηῦ τηδηποῦ ; ἃπά 
ΟΠ ΔἔτοΥ 811 {π656 Πα μαίῃ ρ]δοβᾶ ἱπ ἐπε τυϊάϑὺ ὑπ6 ΠΟΙῪ 
οὗ ΠΒο] 165 δνθὴ ὑπ δ]ΐδι, δπᾶ ἀραΐῃ βυσσουπαθα {15 
 Ρατῦ 4150, ὑπαῦ {Π6 ταυ]εσπααδ ταϊρηὺ ποῦ ἐγθδα ἐπθύθοῃ, 
ἢ ἃ ἔδποε οὗ νψοοάθῃ ἰαύεϊοθ- ννουκ, ἀο]οαῦο]ν 
πγουρῃΐ τ {Π6 οὐδ βυη δ᾿ Β αὐτηοδβὺ 5111], 80. δ8. ἴο 
Ρτδβϑηΐ ἃ τϑύνο]]οιιβ βρεοΐδοϊα ἕο ἔποβα ἐπαΐ 566 ἰδ. 

ς Φ“ΝοΥ ἀϊἸά δνϑβὴ {πε ρανειηδηῦ, ἃ5 9Π6 τηἱρἢ  ΒΌΡΡΟβ6, 
5080 6 Πἰβ οἄγβ. ΤῊϊβ αἷϑο, ἔου Ἔβχϑιηρ]β, 8 μα τηδάβ 
Θχοθϑάϊηρ ὈΥΠΠαπὺ ἢ ἐνευν Κίπα οἵἉ ξαϊν' σπάγθ]ο :; 
δα ἴπῃεη, ἤπΑ]}}γΥ, ραββίηρ οα οὐὐδίάςα {Π6 ἐθυηρ]8 ἃ5 
ΠΟ Ψ611, μ6 δῖ οοπδίγποῦεα ομδυηρεῦβ ἃπα υϊ]άϊηρβ οα 
ΟΟἾΠΟΥ 546, νου ἰαγρα, ὑῃς ψμΐοη μῈ Παὺ 5. ῸΠῸῪ 
Ἰοϊπεά ἰοροϑίμον ἴο {με 5465 οὗ πε τογδὶ πουβε,Ϊ δπὰ 
απηϊϊοα ἢ ἐπε ορεηΐηρβ ἰηΐο ὑπ6 οοηῖγαὶ Ὀυ]]άϊηρ,. 
ΤΗεθα αἷδο ψεῖε στουρηῦ ὈΥ οὐὐ τιοϑὺ ρεδοθία! 
Θοϊοσαοη, ψγῃο Βυϊ]ᾶεα ἐπε ἐεαρ]ς οὗ αοά, ἔον ὑῃοββῈ 

ΟὙ7Π0 511] Πᾶνε πϑοᾶ οἵ οἰεδῃβίηρ δηᾷ βρυϊπκηηρ πὴ ἢ 

παῖε ἀπᾶ {π6 Ηοὶγ ϑρί τι, ἱπβοαῦοι ἐπαῦ τῃ6 αἴοτγο- 
βαϊᾷ ΡΙΟΡΗΘΟΥ 5 15 πὸ ἸοΠΡῸ ἃ ψογὰ ον, Ὀυΐ 15 

Ῥεοοπηθ 8 αοὶ. Ἐὸν ἐπε Ἰαύξεν ρίουυ οὗ (ῃϊ8. πουβθ 

Βαΐἢ Ῥεοοιης, ἀπά ἱπ ὑγαϊῃ Ἔνθ π ΠΟΥ 15, συθαῖου ἔπη 

ἐπα ἔουτηου. 
Π “ἘρΥ τ ψγ85 ταθοὲ δηᾶ τῖρεὺ ἐμαῦ, 85 μϑὺ ΚΒῃβρμῃοσα 
ΠἈΠΑΙ,οτὰ Πδᾶ βυδετοᾶ οποο ἴου 411 ἀθαῖῃ οα μευ θ6 ΠΑ], 

᾿ δηᾶ αἴξεν ἐμε Ῥαββίοῃ μΠδᾶ ομαηρεᾶ {πΠ6 ἔοι! Ροαν στ ἢ 

ΠΟΙ Ης Παά οἰοιμοα Ηΐτη561 ἔου Ποὺ βδῖκα ἱπίο Ηἰ5 

βρ]επα! ἃ δηᾶ ρἹουίουβ. θοάγ, δπᾶ Ὀγουρθῦ τη νΕΥῪ 

ἤεβῃ ἐμαὶ νψγὰ8 ἀἰββοϊνεᾶ ἔγοτα οουγαρύϊοῃ ἰηΐο ἱποου- 

2 886. 
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ὁμοίως τῶν τοῦ σωτῆρος οἰκονομιῶν ἐπαύρα- 
σθαι, ὅτι δὴ καὶ τούτων πολὺ κρείττονα λαβοῦσα 

3 ΕἸ “- ᾿Ὶ ᾿] , Α Α ,ὔ Οἢ οῦ, 1|, παρ᾽ αὐτοῦ τὴν ἐπαγγελίαν, τὴν πολὺ μείζονα 
" δόξαν τῆς παλιγγενεσίας ἐν ἀφθάρτου σώματος 

ἀναστάσει μετὰ φωτὸς ἀγγέλων χορείας ἐν τοῖς 
οὐρανῶν ἐπέκεινα τοῦ θεοῦ βασιλείοις σὺν αὐτῷ 
Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ πανευεργέτῃ καὶ σωτῆρι διαρ- 

“- σιν Ἁ ςξ-π »»“-- 5 “- θ - ἀλλὰ κῶς ἐπὶ τοὺς ἑξῆς αἰῶνας ἀπολαβεῖν ποθεῖ. ὰ 
“ ᾽ὔ γὰρ τέως ἐπὶ τοῦ παρόντος τούτοις ἡ πάλαι χήρα 

καὶ ἔρημος θεοῦ χάριτι περιβληθεῖσα τοῖς ἄνθεσιν 
“ , 15. 8ὅ,7 γέγονεν ἀληθῶς ὡς κρίνον, ἣ φησιν ἡ προφητεία, 

καὶ τὴν νυμφικὴν ἀναλαβοῦσα στολὴν τόν τε τῆς 
ἢ , εὐπρεπείας περιθεμένη στέφανον οἷα χορεύειν διὰ 

Ἡσαΐου παιδεύεται τὰ χαριστήρια τῷ βασιλεῖ 
“-“ “- - θεῷ φωναῖς εὐφήμοις γεραίρουσα, αὐτῆς λεγούσης 4 

15. 61, 1011 ἐπακούωμεν ᾿ἀγαλλιάσθω ἡ ψυχή μου ἐπὶ τῷ 
, " κυρίῳ: ἐνέδυσεν γάρ με ἱμάτιον σωτηρίου καὶ 

“ ’ 

χιτῶνα εὐφροσύνης" περιέθηκέν μοι ὡς νυμφίῳ 
μίτραν, καὶ ὡς νύμφην κατεκόσμησέν με κόσμῳ: 

“- “ ᾿ « καὶ ὡς γῆν αὔξουσαν τὸ ἄνθος αὐτῆς, καὶ ὡς 
“- “- “- , 

κῆπος τὰ σπέρματα αὐτοῦ ἀνατελεῖ, οὕτως κύριος 
,ὔ ᾽ ,ὔ κύριος ἀνέτειλεν δικαιοσύνην καὶ ἀγαλλίαμα ἐνώ- 

πιον πάντων τῶν ἐθνῶν. 
Α Ἦν “Τούτοις μὲν οὖν αὕτη χορεύει" οἵοις δὲ καὶ ὃ 4 

“ λό ε ᾽ , . ϑοκ. μ᾿ ἢ “-“ Ἂς ᾿Ὶ] νυμφίος, λόγος ὁ οὐράνιος, αὐτὸς ᾿Ιησοῦς Χριστὸς 
ΡΟΝ 3 ’ " λέ ,ὕ . Ἁ “ 15, δ4,4. 6.8 αὐτὴν ἀμείβεται, ἄκουε λέγοντος κυρίου ᾿ μὴ φοβοῦ 

“ ᾽ , ὅτι κατῃσχύνθης μηδὲ ἐντραπῇς ὅτι ὠνειδίσθης" 
μι “ ὅτι αἰσχύνην αἰώνιον ἐπιλήσῃ καὶ ὄνειδος τῆς 
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ς ἘΟΘΟΙΓΕΘΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΗΒΥ, Χ. τν. 46-49 

χαρύϊοη, 58:6. 4150 ᾿Πκευνῖβα 5Βῃου]ᾶ δηΐου ἐπε ἔγαϊ5 οὗ 
ἐδῃε ἀϊδρεπϑαύίοηβ οὔ ἐμε ϑανίουσ. Ἐοὸὲ ψαΥγ Πανίηρ' 
τοροῖνοα ἔγουη. Ηΐγη ἃ ῥγογηΐβε οὗἉ τοιοῃ θδιξον ἐπίπρϑ 
ἔπη ὄνθη ἔῃ 686, 58Π6 Ἰοπρεὶῃ ἴο τϑοθῖναε δβ Πεὺ ἅπε, 
᾿Ἰαβεϊηργ δπᾶ ἔον πε ἀρδϑ ἐπαῦ τὲ ἴο οοπιθ, ἐπ τηπο 
Οβτθδίευ ρου οὗ ἐῃ6 παν Ὀἰγίῃ ἴῃ ἐπα γοϑυγγθοϊίοη οὗ 
8 ᾿ποουγιρυ0]6 ὈοαΥ, ἴπ ἐπα σουαρϑην οὗ {πε Ἵποῖγ 
Οὗ [Π6 δηρο]5 οὔ Ἰίσιηξ ἴῃ ἐπε Κίπσάοτηβ οὔ Θαοά θεγοπᾶ 
πε ἤδάνεηβ, ψἹΔ ΟΠ τὶϑὲ 7 6ϑὰ5 ΗΠ Ππι561 ΠΟΥ Βαρτθπια 
Βεπείδοϊου δηᾶὰ ϑανίουυ. Βυΐ τρθαηνῃΐα ἴῃ ἐπα 
Ῥγαβθηΐ {ΐτηθ 5ῆ6 ψγῆο πδίῃ Ἰοπρ' θθεὴ ἃ ψίαον δηᾶ 
ἀεβευεα Πα Ρθεδθη τορεᾶ ὈΥ {ῃδ στδοα οὗ αοά στ 
ἴΠ686 Ὀ]Οββοσηβ, ἃ πα ἰβ θβοοτηα ἴῃ ἐγ 85 ἃ 1, 85 
5811 ὑΠ6 ῬΥΟΡΉΘΟΥ ; δπα Πανίπρ' γεοοϊνεα ἀραΐῃ ἐπ 6 
ΡᾺΥὉ οὗ ἃ Ὀγτῖά6 δηά ρα οη ἐπε ρδυ]απᾶ οἵ Ῥεδυΐυ, 586 
͵δ ἑδυρηῦ ὈΥ Ιβαῖδῃ ἰο ἄδποθ, 85 Ὁ σεῦ, ρυθβθη ηρ' 
δου ἐπδηϊ-οὔουϊηρ ἴο {Π6 ρουυ οἵ αοα {με Κίπρ' ἴῃ 
ΟΟΥαΒ οὗ ργαῖβε. [1,δὲ τι ᾿ἰϑύθη ἴο ΠῚ δ8 5Π6 βδίίῃ: 
Τ οὔ τον 508] τα]οΐοα ἴῃ ὑΠ6 1,ογά ; ἔου μδ μδίῃ οἱοϊμῃεᾶ 
τη6 ψ] ἢ ὑπΠ6 σαυτηθηΐ οὗἉ βαϊναίΐοῃ δηᾶ ἐπε οἱοῖκα οὗ 
 ]δάπαβθ, μ6 μαῖῃ ραΐ ἃ ομαρὶθὺῦ Ἰροη τὴς 85 ἃ Ὀυϊά6- 
ῬΎΟΟΙΏ, πα Παΐῃ δἀουπεα τὰθ ψἱτἢ δἀογητηθπὺ ἃ5 8 
υάθ. Απᾶ δ5 {π6 θαυ ἐπαῦ ταδὶ Ποὺ ἤονευ ἴο 
τον, ἀπά 88 {πΠ6 σαγάδβῃ οδιιβείῃ {πὸ ἐπίπρϑ ὑΠδὺ δΥ6 
ΒΟΥ ἴῃ ἴᾧ ἴο βρυΐηρ ἔοσυίῃ ; 80 ἐῃε Τοσα, {πε 1 οτὰ, 
ΜΠ] οδυιβ6 σὶρ εοιβη6β5 δηα το]οϊοίηρ' ἕο βρυΐηρ' ἔουτῃ 
Ῥεοΐοταε 411 {πε παίϊομβ. : 
ΟΠ {Π686 ψογάσϑ, ὑμεθη, 586 ἀδποοίῃ. Βαυΐ ψ ἢ 
ὙγΠηαὺ ψογᾶς ὑῃς Βυϊάεργοοῖη αἷϑο, ενεπ ἐπ Πδδυ θη 
γογά, 96ϑ505 ΟΠ τοὺ Ηϊ 561, δηϑυνοσείη μου, θᾶ {Π6 
Τουά δ5 δ βδτῃ : “Εδδὺ ποὺ ἔου ὑμαῦ που μαϑῦ Ῥβθῃ 
Ῥυΐ ἴο 5ῃδιηβ; πϑίΐμευ ἀγεδᾶ ἔου ὑπαὺ ἔμοι Παβὺ 
Ῥεαη ρΡαΐ ἕο Γθργόδοῖ : ἴον ἔμου 514} ἔογρεῦ ἴῃ γ δνϑὺ- 
Ἰαϑεϊηρ' 5ῃδτιθ, δηᾶ ὑπ6 τϑργόδοῦ οὗ ἐῃγ σἱϑονποοά 
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ΕΌΒΕΒΙΓΒ 

χηρείας σου οὐ μὴ μνησθήσῃ, οὐχ ὡς γυναῖκα. 
ἐγκαταλελειμμένην καὶ ὀλιγόψυχον κέκληκέν σε 
κύριος οὐδ᾽ ὡς γυναῖκα ἐκ νεότητος μεμισημένην. 
εἶπεν ὁ θεός σου: χρόνον μικρὸν ἐγκατέλιπόν σε, 
καὶ ἐν ἐλέῳ “μεγάλῳ ἐλεήσω σε' ἐν θυμῷ μικρῷ 
ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ σοῦ, καὶ ἐν ἐλέῳ 
αἰωνίῳ ἐλεήσω σε: εἶπεν ὃ ῥυσάμενός σε κύριος. 
ἐξεγείρου, ἐξεγείρου, ἡ πιοῦσα ἐκ χειρὸς κυρίου 
τὸ ποτήριον τοῦ θυμοῦ αὐτοῦ: τὸ ποτήριον γὰρ τῆς 
πτώσεως, τὸ κόνδυ τοῦ θυμοῦ μου, ἐξέπιες καὶ 
ἐξεκένωσας. καὶ οὐκ ἦν ὁ “παρακαλῶν σε ἀπὸ 
πάντων τῶν τέκνων σου ὧν ἔτεκες, καὶ οὐκ ἦν ὁ 
ἀντιλαμβανόμενος τῆς χειρός σου. ἰδοὺ εἴληφα ἐκ 
τῆς χειρός σου τὸ ποτήριον τῆς πτώσεως, τὸ 
κόνδυ τοῦ θυμοῦ μου, καὶ οὐ προσθήσεις ἔ ἔτι πιεῖν 
αὐτό: καὶ δώσω αὐτὸ εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀδικη- 
σάντων σε καὶ τῶν ταπεινωσάντων σε. ἐξεγείρου, 
ἐξεγείρου, ἔνδυσαι τὴν ἰσχύν, ἔνδυσαι τὴν δόξαν 
σου" ἐκτίναξαι τὸν χοῦν καὶ ἀνάστηθι. κάθισον, 
ἔκλυσαι τὸν δεσμὸν τοῦ τραχήλου σου. ἄρον 
κύκλῳ τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἴδε συνηγμένα τὰ 
τέκνα σου" ἰδοὺ συνήχθησαν καὶ ἦλθον πρός σε" 
ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ὅτι πάντας αὐτοὺς ὡς 
κόσμον ἐνδύσῃ καὶ περιθήσῃ αὐτοὺς ὡς κόσμον 
νύμφης" ὅτι τὰ ἔρημά σου καὶ τὰ διεφθαρμένα καὶ 
τὰ καταπεπτωκότα νῦν στενοχωρήσει. ἀπὸ τῶν 
κατοικούντων σε, καὶ μακρυνθήσονται ἀπὸ σοῦ οὗ 
καταπίνοντές σε. ἐροῦσιν γὰρ εἰς τὰ ὦτά σου οὗ 
υἱοί σου οὗς ἀπολώλεκας “ὑ στενός μοι ὁ τόπος, 
ποίησόν μοι τόπον ἵνα κατοικήσω," καὶ ἐρεῖς ἐν 
τῇ καρδίᾳ σου " τίς ἐγέννησέν μοι τούτους; ἐγὼ 
δὲ ἄτεκνος καὶ χήρα τούτους δὲ τίς ἐξέθρεψέν 
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αἰῦ τΠποὰ ΓΕ ΘΙΩ ΒῈῚ ΠῸ τηοτθ..... Νοὺὶ δβ ἃ ψυἱΐδ 
ἔογβάκθϑη δηᾶ αἰ - θαυ θα μδίῃ ἐπα 1 τα οδ]]οα τπθο, 
ΠΟΥ 85 ἃ ψ]ΐα Παϊθα ἔτομυ Πδὺ γουΐῃ, βαῖ τ την Οοά. 
ΡῸΥ ἃ 1{{{16 ἐπα 1 ἔουβοοὶς ἔπ 66 ; δπᾶ ψττῃ δυθαῦ ΓΔ ΤΟΥ 
1 1] Πᾶνε τ ΘΥΟΥ οα {πΠ66. [πῃ ἃ 1116 ψυαΐῃ 1 μα 
ΤΩΥ͂ ἔδοα ἔτοτη ἔπ68, ἀπά νυ ἱτἢ ανευ]δϑυϊηρ τηθτου 1 1] 
Πᾶνα ΤΩΘΙΟΥ οὐ ἴδῃ66, 5610 ὑῃῈ Του ψηὸ ἀε]ϊνετοά 
ἔδεε. ΑΥγᾶκθ, ἀνγαῖζθ, .. . ποὺ ψῆο Ποὺ ἄτας δὲ 
ἐπε Παπᾶ οἵ [Πε Τογὰ [Πς οὰρ οὗ ἰβ ἔαγγ ; ἔου ἐπε οὰρ 
οὗ βιαρρογίηρ,, [Π6 θον] οὗἉ ἔυγγ, ἔπουι Παϑὲ ἀσιηῖς ἀπα 
ἀταϊπεα 1. Απᾶ ἔπεῖα ψγὰβ ποπθ ἴο οοτηΐοσὲ ἐπδο 
ΔΙΠΟΠρ' 811 ΠΥ 808 ψβομα ἐποὰ Βαθὺ Ὀγουρῃὶ ον ; 
πᾶ ἔθογα νγὰβ ποὴ6 ἴο ἴαϊκα {πεῈ ΒΥ {πῸ Παπά..... 
ΒΕΒΟοΪα 1 Πᾶνε ἕδη ουὖῦ οὗ μίπε μαπᾶ ἐπε οὺρ οἵ 
βἰαρροτνίπρ,, {πΠ6 θΟν] οὗἉ τὴν ἔστγ ; δπά ἔδου 5Π8]} πὸ 
ΤΏΟΪ6 Οὐκ Ὁ ἀραΐῃ : δηα 1 ψ}}} ραΐ 10 ἰηΐο {Π8 μαπᾶ8 
οὗ ἔμοῖα ἐπαὺ αἰ ἐπθεὲ συοηρ δπᾶ οὗ ἔπεπὶ ἐμαὶ 
Βυμθ]οα ἴῃ66..... Αναθ, ἀνγαῖκα, ρα οα βίγθηρίῃ, 
κως Ραυΐ οἡ {ἢ ρουγ. . .. 5ὅ8δκε οἱ {πη6 ἀιυκὺ δηά 
ΑΥδ6. 8510 {π66 ἄοντι. .. Ιοοβε ἐπε Ῥαπᾶ ἔγτοτω ἐῃν 
ροΙς. ΓΔ ὰρ {πίπε εγοϑ τουπα ἀρουΐ, πᾶ Ῥεμο]α 
ἴδ ομΠ]άτεη ρσαϊπουθα ἑοροῖμεσ. Βϑμοὶά {πον ἡγετα 
ραϊμεγεᾶ ἰορϑίπον πα οἄτηθ ἴο ἐπεθ. Α8 1 ἵἷνε, 

54 1 ἢ ἐῃ6 Τιογά, ἔπου 5Π8]} οἱοῦμε {πθ6ὲ στ ἔμθια 41] 
85 τ δ ΟΥ̓πδιηθηΐ, δηα σίγα ὑπ γ561} τ ἐῃθιη 88 
ὙγΓἢ ἐπ οὐπατηθηΐ οὗ ἃ ὑυίάθ. Ἐον {Πγ ἀδβοϊαΐθ ἀπά 

ἀεβίγτογεα δπᾶ γυϊηθα ρ]αοθθ 5841] πον θ6 ἴοο βίγαῖδ 
ΟΌῪ σϑάβοη οὗ ἐβϑῖὰ ὑμαῦ ᾿πμαρὶὲ ὑπ 66, ἀπᾶ ἐπεὺ ὑπαὺ 
ΒΥΡΔΠΙΟΥ ὑῃ6 6 ἊΡ 5881] θ6 ἔᾺΓ ἀνα ἤτοι ἐπ66. ΕῸΓ 
ἴγ 5οὴ8 ψῃοσα ἔποιὺ Παβὺ Ἰοϑὺ 51.4}} βὰν ἴῃ ΤΠ 6815, 
ΠἜἘΠα ΡΪδοα ἰ5 ἴοο βίγαϊὺ ἔου τη : σῖγα ρίδοθ ἴο ταθ ἐμαὶ 1 
ΤΩΔΥ͂ αὐγ6}}. Απά ἐπου 5}4]Ὁ 580 ἴῃ ὑπίπε μϑαγὺ, “80 
Βαΐῃ Ῥαροίζεπ τα ἐμεβε ἢ 1 πὶ οὔ 1685 δηᾶ ἃ 
ἱάον, Ὀαυΐ 85 ἔου ἔμεθ6, ψγῆο μαίῃ Ὀσουρπὺ τὴς ὑμθυὰ 
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ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

μοι; ἐγὼ δὲ κατελείφθην μόνη, οὗτοι δέ μοι ποῦ 
ἦσαν; ̓ 

ἂν Ταῦτα Ἡσαΐας προεθέσπισεν, ταῦτα π ὁπαλαῖ ρ ρ 
περὶ ἡμῶν ἐν ἱεραῖς βίβλοις καταβέβλητο, χρῆν 
δέ που τούτων τὴν ἀψεύδειαν ἤδη ποτὲ ἔργοις 
παραλαβεῖν. ἀλλὰ γὰρ τοιαῦτα τοῦ νυμφίου λόγου; 
πρὸς τὴν ἑαυτοῦ νύμφην τὴν ἱ ἱερὰν καὶ ἁγίαν ἐκ- 
κλησιαν ἐπιφωνοῦντος, εἰκότως ὁ νυμφοστόλος ὅδε 
αὐτήν, τὴν ἔρημον, τὴν πτῶμα κειμένην, τὴν παρὰ 
ἀνθρώποις ἀνέλπιδα, ταῖς κοιναῖς ἁπάντων ἡμῶν 
εὐχαῖς χεῖρας τὰς ὑμῶν αὐτῶν ὀρέξας ἐξήγειρεν 
καὶ ἐξανέστησεν θεοῦ τοῦ παμβασιλέως νεύματι 
καὶ τῆς ᾿Ιησοῦ ,Χριστοῦ δυνάμεως ἐπιφανείᾳ τοι- 
αύτην τε ἀναστήσας κατεστήσατο, οἵαν ἐκ τῆς τῶν 
ἱερῶν χρησμῶν καταγραφῆς ἐδιδάσκετο. 

αῦμα μὲν οὖν μέγιστον ᾿ τοῦτο καὶ πέρα πάσης! 
ἐκπλήξεως, μάλιστα τοῖς ἐπὶ μόνῃ τῇ τῶν ἔξωθεν 
φαντασίᾳ τὸν νοῦν “προσανέχουσιν" θαυμάτων δὲ 
θαυμασιώτερα τά τε ἀρχέτυπα καὶ τούτων τὰ πρωτό- 
τυπα νοητὰ καὶ θεοπρεπῆ παραδείγματα, τὰ τῆς 
ἐνθέου φημὶ καὶ λογικῆς ἐ ἐν ψυχαῖς οἰκοδομῆς ἁ ἄνα- 

3 νεώματα: ἣν αὐτὸς ὁ θεόπαις κατ εἰκόνα τὴν! 
αὐτὸς αὐτοῦ δημιουργήσας πάντῃ τε καὶ κατὰ 
πάντα τὸ θεοείκελον δεδωρημένος, ἄφθαρτον φύσιν, 
ἀσώματον, λογικήν, πάσης γεώδους ὕλης ἀλλο- 
τρίαν, αὐτονοερὰν οὐσίαν, ἅπαξ τὸ πρῶτον ἐκ τοῦ 
μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι συστησάμενος, νύμφην ἁγίαν 
καὶ νεὼν πανίερον ἑαυτῷ τε καὶ τῷ πατρὶ κατ- 

1 ῬΑ] Πι18 18 Πογὸ ἀθβου δα δ5 ἐπ ἔγϊοπᾶ οἵ ἐμ Βυϊδερτοοσα, 
(ΟἸὨνἰϑι) γῆ αϑϑιϑίβ ἔς Βυάδ ([π6 Οματο ἢ). 

2. Ἐπιβοἷα5 ταθαη5 ἐμαὶ νὑνοπάθυα] α5 ἐπ τοϑίογαϊίοι οὗ ἔμθ 

482 



ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑῚΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, Χ. τιν. δ2--56 

ὑρῦὸ [1 νψὰ5 ἰοΐῦῇ δοπθ, θυὺ {πεβϑθ, σμεῖα πᾶ 1 
ὑμεια ἢ᾿ 

“ὙΤΠεβε ἐπίπρϑ 1βδῖδἢ ρυοροϑ θά, [Π656 ὑπίπρϑ Πδα 
οὗ οα θεεη τεοογσαθα οοποουηΐηρ' τ15 πῃ βδουθα ὈΟΟΚΒ ; 
Ῥυΐ ἰὉ νγαὰβ ΘΟ ϑϑαῪ ὑπαὺ βοαθπον ἡγὲ 5Ππου]α οοτὴ6 
ἴο δάση ὑποῖν ἐγα  Ὠ ]π685 δὖ βούὴθ ὑΐϊπηθ ὈΥ ἔδοϊΐβ. 
Μογδονου, βίποθ ἐπ Βυίδοργοοίη, δυθὴ πε ᾽ιηοτά, 
ὑπ5 δἀάγοθβοι ἢ Ηἰς Βυίάβ, ὑπ6 βδουεα δπᾶ Ηοὶγ 
ΟΒυτοῃ, δυυ πρὶν ἀἰά ἐπ|5 ρδυδηγτηρῇ 1 βίγείοῃ οὐΐ 
γοὺν Βαπᾶς ἴπ ἐῃ6 ΘΟΙΏηΟΠ ΡΥ ΔΎ ΘΙ5 οὗ γου 81}, ἀπὰ 
δύγαῖκα δηα γαῖβθ Ρ ΠΟΥ ΨηΟ νγὰβ ἀββοϊαῦθ, ψγῆο ἰδ 
1|κε ἃ οοῦρβε, οἵ ψῇοπι ταθὴ ἀθβραίγεα, ὈγῪ ὕπ6 ψἢ}] οὗ 
Οοά ἐπε υαπίνουβαὶ Κίηρ' δηα ἐπε τηδηϊ εβιαϊτίομ οὗ ἴῃ 8 
Ῥονγεῦ οὔ 7 εϑὺ8 ΟΠγῖϑῦ ; δπᾶ Πανίπρ' ταϊββα μ6 γϑβϑϊουθα 
Ποῦ ἴο θὲ βοῃ 85 μ6 Ἰδαγηῦ ἔγτοτη ἐπε γεοοσα οὗ ἰῃς 
ΒΔΟΥΘΑ ΟΥ̓ΔΟΪ65. 
“Α ταῖρῃτυ ψοηᾶον ὑγαϊν 5 {Πϊ5, ἀπ 5 γραββίπρ' 8]}} 

διηδζοιηθηΐ, Ἔβρθοΐα]]ν ἴῃ ὑπ6 αγαβ οἵ βοῃ ἃ5. ἴδκα 
μεβά οηΥ ἴο π6 ἀρρϑάᾶγδποβ οὗ ουὐϊνγασὰ ἐπίπρβ. Βαϊ 

Τοτ6 ΜΟΠοΥᾺ] ὑπὰπ σοηάθθ ἀὺς ὑπῸ6 δυομεῖγραβ, 

ἐπα ταὐοπδὶ ργοϊοϊγρεβ οὗ ἐμεβε {πίηρβ, πᾶ ὑποὶν 
ἀϊνίπα τηοᾶθ]5,21 ταθαπ ἐπε τθηθνδὶ οὗ {πη6 ἀοα-ρίνεῃ, 

ϑρίγίταδ] εἀϊῆοα ἴῃ ον βου]8. ΤῊΐβ δἀϊῆος {πε 50η οὗ 

Οοα Ηΐπι561 ογοαϊθα ἴῃ Ηἰβ οσσι ἱτιᾶρθ, δπα Ἔνουυ- 

ὙΠετα πᾶ ἴῃ 411 ὑπίηρθ μα Ὀαβίονθα ἀροῦ ἴδ τῃ6 

ἀϊνίπα ἸΠκο πη θθ, πὶ ἱποουτιρυ 0]6 παύυσθ, ἃΠ ΘΒ 6 ΠῸΘ 

ἱποουρουϑδὶ, βρίτἰυαδὶ, ἃ βίγαμρου ἴο 811 δαυθῃ]ν τρδίθου 

δα δπᾶονεα ψἱτῃ ᾿πιο Π ραποα οὗ 15 οὐ ; ΟἼΟΘ ΟΥ̓ 

ΑἸ] δὲ ἐπ ἢγοὶ Ης ξουταθᾶ [Ὁ ἰπΐο θεΐπρ' ἔγτουα ἐμαὺ ψῃΐο ἢ 

νᾶβ ποΐ, δπᾶ μαῖῃ τηδᾶθ ἴὺ ἃ μον Ὀγϊάθ δπᾶ δῃ 4}}- 

βδογθα ἔθιαρ]ς ἔον Ηἰπι5861 δπα ἐμ6 Εδύίμοτν. Απά {Π 18 

ΘΠυγΟΙ ἴ8, τη ΟΠοΥΪ 5 ἐπε γεβϑιογαίίοη οὗ ἴῃς 5οαΪ, 

ἱπαϑιηποη 858 ἐπε ϑρίτἰξαὶ ἰβ ὑπ6 διό μεῖγρα οὐ Ῥγοϊοϊυ 96 οἵ 

τῆς τηδίοθγϊδὶ. 
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εἰργάσατο: ὃ καὶ σαφῶς αὐτὸς ὁμολογῶν ἐκφαίνει, 
5 Οον. 6, 16 λέγων “ ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ 

ἔσομαι αὐτῶν θεὸς καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. 
καὶ τοιαύτη μὲν ἡ τελεία καὶ κεκαθαρμένη ψυχή, 
ἀρχῆθεν οὕτω γεγενημένη, οἵα τὸν οὐράνιον λόγον 
ἀγα. ) ματοφορεῖν. 

{{ 

δαίμονος φιλοπαθὴς καὶ φιλοπόνηρος ἐξ αὐτ- 
εξουσίου αἱρέσεως γενομένη, ὑπαναχωρήσαντος 
αὐτῆς τοῦ θείου ὡς ἂν ἔρημος προστάτου, εὐάλωτος 
καὶ εἰς ἐπιβουλὴν εὐχερὴς τοῖς ἐκ μακροῦ δια- 
φθονουμένοις ἀπελήλεγκται, ταῖς τε τῶν ἀορά- 
των ἐχθρῶν καὶ νοητῶν πολεμίων ἑλεπόλεσι καὶ 
μηχαναῖς καταβληθεῖσα, πτῶμα ἐξαίσιον κατα- 

Τλικο 31,6 πέπτωκεν, ὡς ὅσον οὐδ᾽ ἐπὶ λίθῳ λίθον τῆς ἀρετῆς 
ἑστῶτα ἐν αὐτῇ διαμεῖναι, ὅλην δὲ δι᾽ ὅλου χαμαὶ 
κεῖσθαι νεκράν, τῶν περὶ θεοῦ φυσικῶν ἐννοιῶν 

τ νι ΣΝ 

᾿Αλλὰ γὰρ φθόνῳ καὶ ζήλῳ τοῦ φιλοπονήρου δ1 

πάμπαν ἀπεστερημένην. πεπτωκυῖαν δῆτα αὐτὴν δ8 
Θο6π,1,37 ἐκείνην τὴν κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ κατασκευασθεῖσαν 

Η ῃ ᾽ - ᾿ ες» τὰς Ξ: 3 
ΕΒ, 80, 18 ἐλυμήνατο οὐχ ὃς οὗτος ο εκ δρυμοῦ τοῦ παρ 

“- “ " “ 

ἡμῖν ὁρατοῦ, ἀλλά τις φθοροποιὸς δαίμων καὶ θῆρες 
ἄγριοι νοητοί, οἵἱ καὶ τοῖς πάθεσιν οἷα πεπυρακτω- 

΄ “ - , ’, ι 54. 2 ,ὔ Ἐρι. 8, 1 μένοις τῆς σφῶν κακίας βέλεσιν αὐτὴν ἐξυφάψαντες, 
1ΠΟΧ8Ο - ᾽ὔ 
ἡυοίαοη) ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ τὸ θεῖον ὄντως ἁγιαστήριον 
Ρ5. ἴ4,1ῖἴ τοῦ θεοῦ εἰς τὴν γῆν τε ἐβεβήλωσαν τὸ σκήνωμα 

τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, εἶτα πολλῷ τῷ προσχώματι 
τὴν ἀθλίαν κατορύξαντες, εἰς ἀνέλπιστον πάσης 
περιέτρεψαν σωτηρίας. 

“᾿Αλλ᾽ ὅ γε κηδεμὼν αὐτῆς λόγος ὃ θεοφεγγὴς δ9 
καὶ σωτήριος τὴν κατ᾽ ἀξίαν δίκην τῶν ἁμαρτη- 
μάτων ὑποσχοῦσαν αὖθις ἐξ ὑπαρχῆς ἀνελάμβανεν, 
πατρὸς παναγάθου φιλανθρωπίᾳ πειθόμενος. αὐτὰς 60 
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ΠΡ τὴ 

Ὁ ΗΝ ὙΨΌΣ, Ἂ 

πον νον ὐπον  ν συ. χα τὰ εν οι τ θδεει ἡ 

ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΆΥ, Χ. τιν. ὅ6-60 

Ο αἶβο Ης Ἡϊμιβοὶ οἰθαυγ 5πονεῖῃ, σι μθὴ Ης ἐδυβ 
σοηΐεοϑϑείῃ : 1 11] ανγο]] ἴῃ ἔμ θυα, δηα γα ]ς ἴῃ ἔῃ θὰ ; 
86 1 ψ1}} ΡῈ ὑπεὶν αοα, πα ἴΠ6γ 514}}] θῈ τὴγ ρβορ!β.᾽ 
ΘΌΘΗ ἔπαπ, ἰ5 πο ρεγέεοῦ δηαὰ ρυτχβεα 5οὰ], ἐπι 
Ὀερούξοη ἔγοτα {Π6 θερὶ πηῖπρ' 50 ἃ5 ἴο 6 δν {πε ἱτηδρθ 
οὗ 6 μδανϑθηὶυ δγογυά. 

“Βαυΐ ψ ἤδη ἐμπγουρἢ {Π6 ΘΉΥΥ ἀπά εδ]ουβυ οἵ {Π6 
ἄδιθοι ψῃΐοἢ Ἰονθῦῃ ον] 5η6 θδοδιας οὗ μδὺ οὐσῃι ἔτεα 
σΠοίΐοσθ ἃ ἴονοὺ οἵ ὑμαὺ ψῃ ἢ 15 βοπβαδ)] πα ον], δπα 
{πῃ ΤΠ εῖτν ἀερατνιεα ἔγοτα μου, Ἰδανίπρ Ποὺ θεσγεῖ οὗ ἃ 

Ῥτοϊδοϊου, 5Π6 61] δὴ βδαϑὺ οἀρίυσα ἃ πα ῬΥΘΥ ἴοὸ {πΠ6 
5Π8,65 οὐ ἔποβϑα ψῃηο Ἰοπρ μα εηνὶβα Ποὺ ; 8πηα, Ἰαϊά 
Ἰονγν ὈῪ με δηρίπθθ δπα τϑοῃίηεβ οὐ ΠΘΥ ἰην 510 ]6 
ΘΠΘΠηῖ65 πα βρί τί] ἔοθβ, 5886 ἔ6}] ἃ ὑγευηθπάουβ [4]], 
80 ἐπαὺ ποῦ ὄενεὲπ οπα βἴομθ ΡῸμ ἃποίπον οἵ Πεὺ 
νἰσῦαα γοιηδἰ πο βέαπαϊηρ' ἰῃ ΠΟΥ ; ΠΥ, 5Π6 ἴὰγ Ποὺ [Ὁ] 
Ἰεησὴῃ ἀροη ἐπα στουπά, Δρβοϊαΐεὶν ἀθαα, αἰϊοροῦμοῦ 
ἀερτίνεα οἵ μεῦ ἱπθοσα ὑπουρῖβ οοποουπίηρ Οοά. 
88, νΕΥΪΥ, 85 586 αν ἔ8]16 πὶ ἔμ γα, 58η6 ψΠῸ γγὰ5 τηϑά8 
ἰπ με ἰταᾶρε οὗ αο4, ἰδ νγγαβ ποὺ ὑπαὶ θοδγ ουὐ οὗ ἐπ8 
ψοοα Βοἢ γα οδη 566 ὑμαὺ ταναρεα Ποῖ, θαΐ βουὴθ 

ἀβαὶμ- ἀθαϊπρ ἄδυηοπ ἀηα βρίγι δὶ νυ] Ῥοαβῖβ, ψΠῸ 
αἶδο πᾶνε ἱπῆαπιθα μεν στα ἐποὶν ραββίομβ ἃ5. ψὐτῃ 
βευυ ἄατὶβ οὗ ἐπεὶγ οντι ψἱοκεάποββ, ἃπα μάνα 5εῦ 
16 ὑγαϊγ ἀϊνίηε βαποίυδιυ οὗ αοα οπ ἔτεα, πᾶ μᾶνῈ 
Ρτοΐαποα ἐπε ἀνε! πρ- ρἷδοα οἵ Ηΐβ πᾶπιθ ἴο ἐπ 

στουπᾶ ; ἔμθη ὑπο Ὀυτίεά ἴπ6 Παρ] 688 οπα ἴῃ ἃ 

στεαὺ μδὰρ οὔ βαυίῃ, δπᾶ Ὀγουρῃῦ Ποὺ ἴο ἃ βίαϊε Ῥεγεῖς 

οὗ 411 Βορε οὗ βαϊναίϊοῃ. 
“Βὲ εν Ουατάΐδη, {πε γογά, ἴῃς ἀἰν! πεῖν -Ὀτίρμῦ 

απ βανίηρ Οπα, ΠΏ θη 586 μδα ραἰά {86 108 ῬΈΑ 

ἴον ΠΟῪ βἴηϑ, ὁὔθα τηοτα δρδίη γεϑιογθα Βου, μϑδυκθηΐηρ' 

ἴο ἐμε Ἰονίπρ-Κίπάηθϑβ οὗὨ διὰ 8]]-ρυδοίοιιβ Ἑαΐμον. 
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δὴ οὖν πρώτας τὰς τῶν ἀνωτάτω βασιλευόντων 
ψυχὰς προελόμενος, τῶν μὲν δυσσεβῶν καὶ 
ὀλεθρίων πάντων αὐτῶν τε τῶν δεινῶν καὶ θεο- 
μισῶν τυράννων τὴν οἰκουμένην ἅπασαν δι᾿ αὐτῶν 
τῶν θεοφιλεστάτων ἐκαθήρατο: εἶτα δὲ τοὺς αὐτῷ 
γνωρίμους ἄνδρας, τοὺς πάλαι διὰ βίου ἱερω- 
μένους αὐτῷ, κρύβδην γε μὴν ὡς ἐν κακῶν χει- 
μῶνι πρὸς τῆς αὐτοῦ σκέπης καλυπτομένους, εἰς 
ανερὸν ἀγαγὼν καὶ ταῖς τοῦ πατρὸς μεγαλο- 

δωρεαῖς ἐπαξίως τιμήσας, αὖθις καὶ διὰ τούτων 
τὰς μικρῷ πρόσθεν ἐρρυπωμένας ψυχὰς ὕλης τε 
παντοίας καὶ χώματος ἀσεβῶν ἐπιταγμάτων συμ- 
πεφορημένας ὄρυξι καὶ δικέλλαις ταῖς πληκτικαῖς 
τῶν μαθημάτων διδασκαλίαις ἐξεκάθηρέν τε καὶ 
ἀπέσμηξεν, λαμπρόν τε καὶ διαυγῆ τῆς πάντων 6] 
ὑμῶν διανοίας τὸν χῶρον ἀπειργασμένος, ἐνταῦθα 
λοιπὸν τῷ πανσόφῳ καὶ θεοφιλεῖ τῷδε παραδέδωκεν 
ἡγεμόνι: ὃς τά τε ἄλλα κριτικὸς καὶ ἐπιλογιστι- 
κὸς τυγχάνων τήν {τε} τῶν αὐτῷ κεκληρωμένων 
ψυχῶν εὖ διαγινώσκων καὶ φυλοκρινῶν διάνοιαν, 

ΘΓ 1 οον. 8, ἐκ πρώτης ὡς εἰπεῖν ἡμέρας οἰκοδομῶν οὔπω καὶ 
Ἢ εἰς δεῦρο πέπαυται, τοτὲ μὲν διαυγῆ τὸν χρυσόν, 

τοτὲ δὲ δόκιμον καὶ καθαρὸν τὸ ἀργύριον καὶ τοὺς 
τιμίους καὶ πολυτελεῖς λίθους ἐν πᾶσιν ὑμῖν 
ἁρμόττων, ὡς ἱερὰν αὖθις καὶ μυστικὴν ἔργοις τοῖς 
εἰς ὑμᾶς ἀποπληροῦν προφητείαν, δι᾿ ἧς εἴρηται 62 

15. δ4, 11-|4 “ ἰδοὺ ἐγὼ ἑτοιμάζω σοι ἄνθρακα τὸν λίθον σου καὶ 
τὰ θεμέλιά σου σάπφειρον καὶ τὰς ἐπάλξεις σου 
ἴασπιν καὶ τὰς πύλας σου λίθους κρυστάλλου καὶ 
τὸν περίβολόν σου λίθους ἐκλεκτοὺς καὶ πάντας 
τοὺς υἱούς σου διδακτοὺς θεοῦ καὶ ἐν πολλῇ εἰρήνῃ 
τὰ τέκνα σου" καὶ ἐν δικαιοσύνῃ οἰκοδομηθήσῃ. 
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ΦΕΡΕ ὙΤΟΣ 

ἘΘΟΙΕΒΤΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, Χ. τιν. 60-64 

; ΕἸἰγϑῦ, ὕμθη, οποοβίπρ απο Ηϊμηβ61} ἐῃ6 βοὺ]β οἵ ἐπ6 
Ἵ ΒΌΡΓΘΙΩΘ ἘΏΡΘΥΟΥΒ, ὈΥ τηθϑὴ5 οὗ π686 τηθη τηοϑὺ 

Ὁ 
Ὁ 
Ὁ 

3 Ἶ 
Ρ 

ἀδαυν Ὀοϊονεα οὗ αοα Ηδ οἸδαπβεά ἐπ6 σῇο]6 ψου]Ἱά 
οὗἉ 41} ἐπε σἱοκεα δπα θδηθῖα] ρουβοηβ δηα οὔ {πΠ6 οὔτε] 
Οοα-Παὐϊίηρ ὑγγδηΐβ ἐμποηιβοῖνεθ. Απαᾶ ἔμθη {ποβα 
τθη ἐμαὺ ψγετα Ηΐβ5 αἴβοῖρ]68, σγηο 411 ὑπεὶν 16 Ἰοηρ 
Πα Ὀδδη οοπβεθογαϊθα ἴο Ηΐτη, γοῦ Βθουθῦ]υ οοποθα]βα, 
88 ἴῃ ἃ 5ἴογτη οὗ δνῖ]5, θγῪ Ηἰ5 βῃ)τξουίηρ' οᾶγα, ἔπ 658 
Ης Ῥγουρῆῃξ ουῦ ΟΡΘΗΪΥ δπα Βοπουγδα νου γ τ] ἢ 

ἔδε σγοαδὺ οἱ οἵ Ηἰβ Εδύμετ᾽ 5 θουπῖγ. Απα ᾿γ ἐμεὶν 
ΤΏΘΔΠ5 Ηδ οποθ τοῦθ ρυτῇθα δηα οἰθδηβθα ψἱἢ 
Ρίοκαχεθ δηᾶ τηδίζοοϊςθ, πδιηοῖγ, {Π6 ρεπαίγαϊηρ 
 ἐοδομίηρ οἵ Ηἰ5 ἱηϑιγποιίοι, ἔΠ086 8015 γί ἢ ἃ βῃουΐ 
ἔχης Ὀοΐοτο μαᾶά Ῥθϑθὴ Ὀοΐουϊθα δπα ονευϊαϊα τ ἢ 

ΟΦΨΘΙῪ 5ουὺ οὗ τηδύζου ἂπα τ ὈΊ5ῃ οοπἰαϊπθα ἴῃ ἴπη- 
Ρΐουβ ἄδογθεϑ ; ἂπᾶ ψ θη Ηδ Πα τηδάς Ὀτίρηῦ δπὰ 
οἶδα ὑπα ρΐδος οὗ ἴῃς υπάουβίαπαϊπρ' οὗ 4}} οἵ γου, 
δ {ἢ δὴ ἴον {πα ἔαΐζαγε οοπβίρτιιαα Ὁ ἴο {ῃϊ5. 4}1-υνίβα 
πᾶ ΟΘοα-Ρεϊονεϑά τυ]οσ. Ηδ, αἰβοθυτίηρ' δηα ρυυαθηΐ 

ἃ5 Π6 ἴ5 ἴῃ 81} εἶβθ, ἀἰβυϊ προ δίῃ 50 ἀπα ἀἸἰβοθσηθίῃ 
πὸ υπαουιβίαπαϊπηρ οὗ [Π6 βοὺ]β οοτηταϊ θα ἴο ἢΐβ 
ὁΠαῦρα; δπα ἔγτοτη ἴῃ6 ἢγϑθ ἀδὺ, 50 ἴο 5ΡΘ δ, βνϑῃ. 

 αηΐο ΠΟΥ͂ 6 Βα πονοὰ οδθαϑϑᾶ ἴο θυ1]4, δηα διηοηρ' 
γουῦ 41 ἴο δὺ ἱπίο 15 ρ]δοβ, αὖ οπα ὑϊτηθ {πε νδαϊδηΐ 

᾿ ρο]ά, δὖ ἀποῦμεν ὑπ ἀρργονεά δπᾶ ρυγῆθβα βνεν δπὰ 
ἐπα ρῥυδοίουβ δπα οΟϑυ βἴοηθϑ ; 850 ἃ8 ΟΠ06 ΤηΟΥ6 ἴο 

16] πὶ μἷ5 ἀδεᾶς ἴο γοι-ψαγα ἐπα βουβά ἃπα τηγϑίϊο 

ἔποια ΡῈ θυ." 

ῬΙΌΡΗΘΟΥ, ἱπ μοι 1 Πμαΐῃ Ῥδαπ βαἰὰ : ̓Βεβοὶὰά 1 

ῬΥΘΡραγα ἔου ἔπεα ἐπ βίοπα οὗὨ οδυραποῖθ, δπᾶ ΠΥ 

Τουπᾶαίϊοπβ οὗ βαρρῃίγε, δπᾶ ἐμγ Ῥαϊ]επλθπῖβ. οὗ 

ἦαβρϑυ, δπᾶ ἐῃν ραΐθβ οἵ ογγϑίδὶβ, ἀπᾶ ὑπ γ νν8}} οἵ 

ὉΒοΐοα βἴοπμθϑ, ἃπα 811 ἔῃγ 8015 ἰδυρηὺ οἵ ἀοά, δηά ἴῃ 
στοαὶ ρεδος ἐῃγ οἰ] άγθη : δπά ἴῃ τὶρ  θουβη 685 5Π6]}Ὁ 
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1 Ῥοί, 2, ὅ 

ΕΌΒΕΒΙΌΒ 
Βι--“ - ----Οὄ--Ο---- 

“ Δικαιοσύνῃ δῆτα οἰκοδομῶν, κατ᾽ ἀξίαν τοῦ 6 
παντὸς λαοῦ διήρει τὰς δυνάμεις, οἷς μὲν τὸν 
ἔξωθεν αὐτὸ μόνον περιφράττων περίβολον, τὴν 
ἀπλανῆ πίστιν περιτειχίσας (πολὺς δὲ ὁ τοιοῦτος 
καὶ μέγας λεώς, οὐδὲν κρεῦττον φέρειν οἰκοδόμημα 
διαρκῶν), οἷς δὲ τὰς ἐπὶ τὸν οἶκον ἐπιτρέπων εἰσ- 
όδους, θυραυλεῖν καὶ ποδηγεῖν τοὺς εἰσιόντας κατα- 
τάττων, οὐκ ἀπεικότως τοῦ νεὼ πρόπυλα νε- 
νομισμένους, ἄλλους δὲ πρώτοις τοῖς ἔξωθεν 
ἀμφὶ τὴν αὐλὴν ἐκ τετραγώνου κίοσιν ὑπεστήριζεν, 
ταῖς πρώταις τῶν τεττάρων εὐαγγελίων τοῦ 
γράμματος προσβολαῖς ἐμβιβάζων: τοὺς δ᾽ ἤδη 
ἀμφὶ τὸν βασίλειον οἶκον ἑκατέρωσε παραζεύγνυσιν, 
ἔτι μὲν κατηχουμένους καὶ ἐν αὔξῃ καὶ προκοπῇ 
καθεστῶτας, οὐ μὴν πόρρω που καὶ μακρὰν τῆς 
τῶν ἐνδοτάτω θεοπτίας τῶν πιστῶν διεζευγ- 
μένους. ἐκ δὴ τούτων τὰς ἀκηράτους ψυχὰς θείῳ 
λουτρῷ χρυσοῦ δίκην ἀποσμηχθείσας παραλαβών, 
κἀνταῦθα τοὺς μὲν κίοσιν τῶν ἐξωτάτω πολὺ 
κρείττοσιν ἐκ τῶν ἐνδοτάτω μυστικῶν τῆς γραφῆς 
δογμάτων ὑποστηρίζει, τοῖς δὲ πρὸς τὸ φῶς 
3 , ᾿Ξ } Φι., ΄, 
ἀνοίγμασιν καταυγάζει, προπύλῳ μὲν ἑνὶ μεγίστῳ 

“-“ “ , σφιν , ’, “- τῆς τοῦ παμβασιλέως ἑνὸς καὶ μόνου θεοῦ δοξο- 
’ Α “- “ ογίας τὸν πάντα νεὼν κατακοσμῶν, Χριστοῦ 

" Ἀπ; “ “-“ δὲ καὶ ἁγίου πνεύματος παρ᾽ ἑκάτερα τῆς τοῦ 
Α “ πατρὸς αὐθεντίας τὰς δευτέρας αὐγὰς τοῦ φωτὸς 

παρασχόμενος" τῶν τε λοιπῶν διὰ τοῦ παντὸς 
Ν ᾿, Ἁ ᾿Ὶ ,ὔ - ἘΣ οἴκου ἄφθονον καὶ πολὺ διάφορον τῆς καθ᾽ ἕκαστον 

ἀληθείας τὸ σαφὲς καὶ φωτεινὸν ἐνδεικνύμενος, 
πάντῃ δὲ καὶ πανταχόθεν τοὺς ζῶντας καὶ βε- 

1 8 685-68 οοηΐαϊη ἃ σομιρδγίβοη οὐ ἐπα τηδίογίαὶ οπατοἢ 
σἹ ἢ {Π6 βρίγἰξι8] ἐθιρ]α (ἔπο86 σγῆο νγουβῃὶρ ἰπ ἰδ). 
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ας δ δα εν δ 

Ὅλ πὰ πὐν 

ἘΟΟΙ ΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΚῪΥ, Χ. τν. 68-6 

“ΒυπΠάϊηρ' νουῖ]ν ἴῃ στρ θουβηθββ,: Πα ἀυ]γ αἰτία θα 
{πα ψ}0]6 ΡῬβορὶβ δοοογαϊηρ ἴο ἐποὶν βενθυαὶ ΔΌ 65 ; 
ΟΠ βοηα Πα ἔδποθα ὑπὸ οὐΐεὺ 6 ποϊοβασα ἃπα {18 
 δίοῃθ, βυυτουπαίηρ ἰὲ τ ἢ ἃ 141} οὗ ἀπουγίπρ αὶ ἢ 
(πᾶ {Π|8 νγὰβ {πε στοαῦ ταυ]ϊταάε οὗ ἴῃ 8 ῥῬβορὶβ ψῆο 
ΟὙΕΥΘ ὉὈΠΔΌΪ6 ἴο ϑιρροτῦ ἃ τηϊρη ου βἰγαοίαγθ); ἴὸ 

οὐμεῖβ ΠῈ οπίχυσίθα ἐπ6 δηΐγϑηοθ ἴο {ῃ6 Ποιβα, 
βούϊηρ' ἔμθτα ἴο παππὺ {πε ἄοουβ ἀπά συΐαδ {Π6 β'θῃ5 
οὔ μοβα δηξοσίηρ, μευ αΐοσυο ἔπ ν πᾶν ποῦ πππαΐαγα!]ν 
Ῥεθη τϑοκοπθα 85 ραΐενγαυβ οὗ [Π6 ἰθηηρὶθ ; οὐμθὺϑ 
Β6 ϑβυρρογίοα νίῖ ἐπ βγθὺ οὐὐεὺ ὈἾΠὰγ5. ὑπαῦ ἀγθ 
δρουΐ πΠ6 αυδαγδηρυϊαν οουτγατα, ὈΥϊηοίηρ' ΤΠ θὰ ἴο 
{πεῖν ἢνβὺ δοαυαϊηΐδποθ σνῖθ τπΠς Ἰεύτενυ οἵ {Π6 ἔουν 
Οοβροῖὶς. Οὐδμοῖβ Β6 Ἰοϊποι οἰοβεὶν ἴο {π6 τογαὶ 
Βουβθα οὐ οἰζποῦ οἷάθ, 5.1} ἱπάθϑα ὑπάθὺ ἱπϑισγπούοῃ 
δια ἴῃ {Πς βίαρε οἵ ργορυβββϑίπρ' δηα δανδηοίηρ', γεῦ 
ποὲ ἔαν οἱ ποὺ συθδῦν βεραγαϊθα ἔγοσα {Π6 ἐλ ἘΠ Ὁ] 
ὙΠΟ Ῥοββεβδ {Π6 αἰϊνίπα νἱβίοῃ οὗ {παῦὺ ψῃΐ ἢ 15 ἱππου- 
τηοϑὺ. Ταϊκίηρ' ἔγοτα ὑπ6 πυμηθου οὗ {π686 Ἰαδῦ ἐπ 
Ρῦτα βοὰ]5 ἐμαὺ αν θθθη οἰθαηβεά {Πκ6 ροὶά ὃῃ ἐῃ8 
αἰνίπε τυαϑῃίησ, μ6 τΠ6π βαρρογίθη βοπιθ οὗ ἔπθῖα 

ΟΜ] ΡΙΠδγ5 ταῦθ οσγθαΐευ [Π ΔῈ ἔῃ οὐἰουτηοϑὺ, ΤἸΌσα 

ἔπε ἱππουταοϑὺ ταγϑιϊς ὑθδοῃίηρβ οἵ ἴῃ6 ϑουρῦυγαβ, 
ΜΉΠῸ οἴμοῖβ μὲ ΠΠσσπ ποίη ἢ ἀρογίατθβ ὑουγαγαϑ 

ἔπε σπς. ΤῊΘ Πο]6 ἰθαρ]ς μ6 δάουπθιἢ σὴ ἃ 
᾿ ρἰηρίο, την ραΐανγαυ, Ἔνθ ἐπα ῥργαΐβε οὗ ἔπ οῃβ 

δα ΟὨΪΥ Οοα, {πε ππΐνουβαὶ Κίηρ ; ἂπὰ οἡ Εἰ ΠΟΥ 

οἷάς οἵ Ἰπ6 Ἑδίμοι᾿β βονεγεῖρηι ρονγεῦ 6 ργονί θῇ 
πε βθοοπᾶδυυ ββᾶμηβ οὔ ὑπὸ Ἰίριν οὗ ΟΠτῖδὲ ἀπ ἐδ8 
Ηοῖν ϑρίτί!. Α5 ἰο ἐπε σεβὲ, ἐβγουρμουῦῦ τμ6 ψ μος 

Βουβε ἢε 5βονείῃ ἱπ πὶ ἀθαπᾶάαπὶ ἀπα ταῦθ νυ 

ταδΉΠΟΥ ἔπ οἴδαγποββ ἀπ βρίἜπᾶάουν οὗ {π6 ὑγαὶῃ ἐπαΐ 

ἰθ ἴῃ δδοῇῃ οπθ, ἴῃ ὑπαῦ Ἔνευυνμοῦα ἃπα ΠΌγη ΘΥΘΙῪ 

βοῦτοα Β6 ΒΑΡ ἱποϊαἀεά {με ᾿ἰνίπρ' πᾶ ἤττα]ν βεὺ ἀπά 
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ἈΑοὐβ 2, 8 

ΗΘ}. 2, 4 

ΗΘΌ. 4,14 

ἘΠΒΕΒΙΟΒ 

ἥ " ; “-“ “-“ “-“ ,ὔ ᾿» “ βηκότας καὶ εὐπαγεῖς τῶν ψυχῶν λίθους ἐγκρίνας, 
τὸν μέγαν καὶ βασιλικὸν ἐξ ἁπάντων οἶκον ἐπι- 
σκευάζεται λαμπρὸν καὶ φωτὸς ἔμπλεω τά τε 
Ν }Ὶ ᾿Ὶ ᾽ ᾽ὔ Ὁ Ἁ Ἁ , , ἔνδοθεν καὶ τὰ ἐκτός, ὅτι μὴ ψυχὴ μόνον καὶ 

“- - " διάνοια, καὶ τὸ σῶμα δὲ αὐτοῖς ἁγνείας καὶ 
σωφροσύνης πολυανθεῖ κόσμῳ κατηγλάϊστο. 

» τ 

“ἼἜνεισιν δ᾽ ἐν τῷδε τῷ ἱερῷ καὶ θρόνοι βάθρα 66 
τε μυρία καὶ καθιστήρια, ἐν ὅσαις ψυχαῖς τὰ τοῦ 
θείου πνεύματος ἐφιζάνει δωρήματα, οἷα καὶ πάλαι 
Μ “ 3 Α Ἁ ε ΝῚ 3 ,ὔὕ 

ὥφθη τοῖς ἀμφὶ τοὺς ἱεροὺς ἀποστόλους, οἷς 
ἐφάνησαν διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡς εἰ πυρὸς 
ΕῚ ΄ , 3.35. ὦ “ , ΣΝ 3 3 ᾽ Ἁ ἐκάθισέν τε ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν. ἀλλ᾽ ἐν μὲν 6] 
τῷ πάντων ἄρχοντι ἴσως αὐτὸς ὅλος ἐγκάθηται 
Χριστός, ἐν δὲ τοῖς μετ᾽ αὐτὸν δευτερεύουσιν 
ἀναλόγως, καθ᾽ ὅσον ἕκαστος χωρεῖ, Χριστοῦ 
δυνάμεως καὶ πνεύματος ἁγίου μερισμοῖς. βάθρα 
δ᾽ ἂν εἶεν καὶ ἀγγέλων αἵ τινῶν ψυχαὶ τῶν εἰς 
παιδαγωγίαν καὶ φρουρὰν ἑκάστῳ παραδεδομένων, 
σεμνὸν δὲ καὶ μέγα καὶ μονογενὲς θυσιαστήριον 68 
ποῖον ἂν εἴη ἢ τῆς τοῦ κοινοῦ πάντων ἱερέως [τῆς 
ψυχῆς] τὸ εἰλικρινὲς καὶ ἁγίων ἅγιον; ᾧ παρεστὼς 
ἐπὶ δεξιᾷ ὃ μέγας τῶν ὅλων ἀρχιερεὺς αὐτὸς 
᾿Ιησοῦς, ὃ μονογενὴς τοῦ θεοῦ, τὸ παρὰ πάντων 
εὐῶδες θυμίαμα καὶ τὰς δι’ εὐχῶν ἀναίμους καὶ 
ἀὔλους θυσίας φαιδρῷ τῷ βλέμματι καὶ ὑπτίαις 
ὑποδεχόμενος χερσὶν τῷ κατ᾽ οὐρανὸν πατρὶ καὶ 
θεῷ τῶν ὅλων παραπέμπεται, πρῶτος αὐτὸς προσ- 
κυνῶν καὶ μόνος τῷ πατρὶ τὸ κατ᾽ ἀξίαν ἀπονέμων 

1. Οἰ ηρ τῆς ψυχῆς, ἢ Θομνναγίζ, ἃ5 Ὀαΐηρ' ἃ ρ͵]ο85: 
1Π6 τηδδηΐηρ 15 ἐμαξ {πὸ βδογθα αἰΐαν ἰπ ἐπθ τηδίθυϊαὶ σπυτο ἢ 
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(γα {5 

πλε κ ὦ Ύ 

ἘΘΟΙΦΕΒΙΑΘΤΊΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, Χ. τιν. 65-68 

γγν 6 ]]-γουρηῦ βίομαβ οὗ τηθη᾿ 5 βου]β. Τῆς Πα Βαίῃ 
ῬυΠαθα ἐῃ6 συγβαῦ δη4 τογαὶ ἤοιιβα οοτηροβοά οἔ 8]], 
Ὀυρηῦ πα []] οὗ Ἰίρῃὶ θοΐῃ τ πὶ ἀπ τἱτπουΐ ; “ 
ἴον ποῦ αἴοπβ 800] δηά τηϊηά, μαΐ Ἔνθπ ἐμεῖν θοᾶγ παᾶ 
Ῥδϑη τηδαβ ο]Ἱουΐοιιβ υἱτῃ Πα τηδηγ- ]οββοιηθα δάοσγη- 

 χηρπῦ οὗ οΠαβύϊτν ἀπά βορυϊεΐυ. 
“Νοῦν ἔθου ΔΥῸ 450 ἰπ ἐπῖ5 ἔαπο ἐῇγοπθα δα οοπηΐ- 

1685 Ῥθμοθ 65 Δῃα βθαΐβ, 88 ΤΏΔΩΥ 858 δῦ {Π6 βοι]5 οα 
ΟΜ ΠΙΘἢ {πε οἱβ οὗ της ἀϊνίπε ϑρίγιυ βπα ἐπεὶν γϑβεϊηρ- 
Ῥίδοα ; βοἢ 85 Ἰοῃρ ἃρῸ Δρρεαγεᾶ ἴο {πε βδογϑά 
ΑΡοβεϊεβ δπᾶ ἔμποβο ὑπαὶ νγεῦα ἢ ἔμοθτα, ἕο Βουα 

ΟΠ Ἔογα ΨΕῚ6 τηδηϊβεβιθα ΤοηρΊ65 ρδυἐϊηρ' ἀΒΌ Πα 6Υ, {κὸ 
5 οἔ ἤτοα ; δπα [Ὁ βαῦ ἀροη 68οὴ οπα οὗ ἔβεῖη. Βαυΐ 

ψ 116 ἴῃ ἐπα σὰ]εν οὗ 8]], ἃ5 15 τη, ἴῃς δπεϊγα ΟΠ γῖϑὶ 
Βαΐῃ ἴδκθη Ηἰς βϑαῖ, ἴῃ ἔποϑα ψῆο πᾶν {π6 βϑοοπά 
ΡΙδοα αἴξου πίστη [{π|5 θουηΐν] 15 ρυορογοπϑα ἴο βδο ἢ 

ΟΠ6 5 οἀρδοῖζυ, ὈΥῪ ροἰτβ οὗ πε ρονεὺ οὗ (ἢ γῖβϑὺ πα οὗ 
πε Ηοὶν ΟΠποβὲ. Απάᾶ ἐπε 58ου]ς οὗ βοπια τηϊσῃὺ ΡῈ 
ἐπε 5βεαῖβ ὄἌνεὴ οἵ δῃῆρο]5, οὔ ἔποβε ἴο σσβοτα {Π6 ἱπβίσιιο- 
ἐΐοη δπα συδγαϊηρ οὗ βοὴ βενοῦαὶ ρεύβοη Παίῃ Ῥβθῃ 
οογηγηϊξίεα, Βυΐ ἃ5 ἴο {πε υϑνεγομά, τηϊρητυ ἀπά 
πηΐααθ Α]ΐδν, ψηδὺ τηϊρηὺ ἰὃ Ὀ6 βᾶνε {πε βροῦ]θββ 
ΒΟΙΥ οἵ Πο]165 οὔ ἔπε δογθσηοη ρυἱθβὺ οὗ 411}: 5᾽δπαϊηρ' 

 Βεβίαθ 1Ὁ ου ἐπα γίρῃῦ Βαμα ἐπε στθαὺ ΗἸΡῊ Ῥυϊεϑὺ οὗ 
ἐπε υπίνεγβθ, θνθη «6515, ἔπ6 οπἰγ-θεροίζεπ οὗ ΟΘοά, 

γϑοοίνοι ἢ τἱτἢ Ἰογα] οουπύεπαποθα δἀηα ὑρίυγηοα 
Βαπᾶβ ὑπ βυεθῦ-βη Πρ ἴποθηβα ἤτότη 8]], ἀπ {ἢ 6 
Ὀ]οΟά]655 δηα ἱτητηδίοσῖδὶ βδου ἔσο οἴευθα ἴῃ ῬΥΑΥ ΘΓ, 
πα βεπάθι ὑμθῖὴ οὐ {πεῖν νγὰΥ ἴὸ {Π6 ΠΘδυ ΠΥ 
Ἐδίπευ δπα Οοά οὗ ἐπε υπΐνεῦθε ; ποῖ Ηδ Ηϊτηβο 
ἢγϑὶ δάογθιἢ δπᾶ δἷοπα γεπάδγείῃ ἰο Ηἰβ δίπουν ἐπα 
Βοποὺν ἐμαὶ ἰ5 ἄπο; δου ψῃίο δ αἷ5σο Ῥεβθθομοίῃ 

ἰῆε5. ἰδ βρίγιξαϑὶ βαποίιαυυ (.6. ἰῃ6 501.}} οὗὐἨ {6508 
Ἡγ δὲ, : 
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ΕΟΞΕΒΙΤΙΞ5 Ι 

, 

σέβας, εἶτα δὲ καὶ πᾶσιν ἡμῖν εὐμενῆ διαμένειν. 
καὶ δεξιὸν εἰς ἀεὶ παραιτούμενος. 
“Τοιοῦτος ὃ ὁ μέγας νεὼς ὃν καθ᾽ ὅλης τῆς ὑφ᾽ ἶ 

ἥλιον οἰκουμένης ὃ μέγας τῶν ὅλων δημιουργὸς 
λόγος συνεστήσατο, τῶν ἐπέκεινα οὐρανίων ἁψίδων 
πάλιν καὶ αὐτὸς νοερὰν ταύτην ἐπὶ γῆς εἰκόνα 
κατεργασάμενος, ὡς ἂν διὰ πάσης τῆς κτίσεως 
τῶν τε ἐπὶ γῆς λογικῶν ζῴων ὁ πατὴρ αὐτῷ 
τιμῷτό τε καὶ σέβοιτο. τὸν δὲ ὑπερουράνιον Ἶ 
χῶρον καὶ τὰ ἐκεῖσε τῶν τῇδε παραδείγματα τήν 
τε ἄνω λεγομένην ἹἹερουσαλὴμ καὶ τὸ Σιὼν ὄρος 
τὸ ἐπουράνιον καὶ τὴν ὑπερκόσμιον πόλιν τοῦ 
ζῶντος θεοῦ, ἐν ἧ μυριάδες ἀγγέλων πανηγύρεις 
καὶ ἐκκλησία πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων͵ ἐν 
οὐρανοῖς ταῖς ἀρρήτοις καὶ ἀνεπιλογίστοις ἡμῖν 
θεολογίαις τὸν σφῶν ποιητὴν καὶ πανηγεμόνα 
τῶν ὅλων γεραίρουσιν, οὔτις θνητὸς οἷός τε κατ 
ἀξίαν ὑμνῆσαι, ὅτι δὴ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν καὶ 
οὖς οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ 
ἀνέβη αὐτὰ “δὴ ταῦτα ἃ ἡτοίμασεν ὁ θεὸς τοῖς 
ἀγαπῶσιν αὐτόν" ὧν ἤδη ἐν μέρει καταξιωθέντες, Ἶ 
ἄνδρες ἅμα παισὶν καὶ γυναιξίν, σμικροὶ καὶ 
μεγάλοι, πάντες ἀθρόως ἐν ἑνὶ πνεύματι καὶ μιᾷ 
ψυχῇ μὴ διαλίπωμεν ἐξομολογούμενοι καὶ τὸν 
τοσούτων ἡμῖν ἀγαθῶν παραίτιον ἀνευφημοῦντες, 
τὸν εὐιλατεύοντα πάσαις ταῖς ἀνομίαις ἡμῶν, τὸν 
ἰώμενον πάσας τὰς νόσους ἡμῶν, τὸν λυτρούμενον 
ἐκ φθορᾶς τὴν ζωὴν ἡμῶν, τὸν στεφανοῦντα ἡμᾶς 
ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς, τὸν ἐμπιμπλῶντα ἐ ἐν (ἀγα- 
θοῖς τὴν ἐπιθυμίαν ἡμῶν, ὅτι οὐ κατὰ τὰς ἁμαρ- 
τίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν οὐδὲ κατὰ τὰς ἀνομίας 
ἡμῶν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν, ὅτι καθ᾽ ὅσον ἀπέχουσιν 
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ἘΕΟΟΙΓΕΒΙΑΒΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, Χ. τιν. 68--Τ1 

Ηΐτα ἴο τοιαδί ἔανουσαθ]α ἀπα ῥγορίὑΐουβ ἐονγαγά τι8 
41] ἔῸΥ δνου. 

“ ΒΌΘΙ 5. π6 στοδὺ ἔθρ]α ψῃΐοῃ ἐπε δΥοτά, {πε 
᾿ ρτοαὺ Οτθδῖου οὗ {πθ υπίνουβα, μαῖῃ θυ] εα ἐπτοιρῈ- 
ουὐ ὅπ6 ψῇο]6 νου] θθπθαίῃ ἐπα 5ιιπ, ἔουτηΐηρ' ἀρ ίῃ 

᾿ς ἐπ|5 5ρ τἰδαδ] ἴτηαρα ἀροη δαυὶῃ οὗ ἔΠποβ6 ναυ]β θεγοπα 
ΠἘδὸ γδυ]ϑ οὐ πδάνϑῃ ; 80 ἐμαὶ ὈγΥ π6 ψο]α ογθδίοη 

᾿ς δηᾶ ὈΥῪ {πΠ6 ταὐϊομδὶ, ᾿ἰνίηρ' ογθαῦαγεβ ροη βαυῦῃ ΗΒ 

αν ΨΨ' τ τ Ὁ ΠΥ 

- αν, 

ὡς τὰ εν δυο 

Ἐδύμοὺ ταϊρῃὺ 6 Βοπουτεα δπᾶ τανετεα. Βυΐ 85 ἴοὺυ 
1πΠ6 τϑρίοη ἀῦονα ἐπε μβᾶνθηβ δπᾶ {Π τηοᾶβ]β ἔθυσα 
οὗ Ὁπΐπρθ οα ὑΠ15 βαυῖ, ἀπά {πε Ψεγυβδίθτα ὑπαὶ ἰβ 

ΠΑΡονΘ, 85 ἴδ ἰβ οδ]εδᾶ, δπᾶ {πῸ τπουπὺ Ζίοαμ ἐπα 

ΠΘαν ΠΥ τηουπῦὺ, ἀπά {πῸ βαρτδιαιπάδπα οἰζγ οἵ {Π6 
Ἰινίηρ Θοά, ἰπ ψ ΠΙΟἢ ᾿ἱππυπλθγαθ]α Πμοϑὶβ οὗ δηρε]5 ἴῃ 
ΘΘΠΘΓΔ] ΔΒΒΘΙΔΡΪΥ πᾶ {πὸ οπυτοῖ οὗ ἐπε βυβύθουτ ψΠῸ 
816 ΘΗΤΟΙ]Θα ἰπ μεάνεη Βοπουῦ ἐπεὶν Μααν ἂπα {Π6 
Βογεγεῖρη οὗ {Π6 υαπίνευβθ, ργοοϊαἰτοΐηρ Ηΐβ ργδῖβεβ ἴῃ 
ἀπαΐίογϑ]α ψοτᾶβ οὗ ψῃΐοῦῃ γα οδηποῦ οοποεῖν : 
{Π656 πὸ τηοσίδὶ] τηδ δὴ ον ἢ] ἤγτηῃ, ἴου ἴῃ ἐγυὶῃ 

ΕΥ̓́6 β5ᾶνν ποὺ, ἃπα δδι Πϑαγὰ ποῦ, ΠΟΥ ἀϊά {ποτα δπΐοῦ 

ἰπΐο ἐπα μα οὗ ταδὶ ἐμοβε βᾶπιθ ὑπίπρϑ ψῃ] ἢ Οοά 

Ρτερατεᾶ ἔον ἔβθγα ἐπὶ Ιονε Ηΐτα. ΟΥ̓ 1Πεβε ἐπίηρβ 

πον ἴῃ ρατὲ ἀεειηθα ψόουίῃν, Ἰοὐ α5 411} Τοροῦῃου, τα θ ἢ 

ψῖ ἢ ποσθθη ἀηᾶ Ομ] ἄτεη, 5181} ἀπᾷ στοαῦ, Ἱἢ ὁπ 6 

ϑρίγῖῦ ἀπᾷ οπο 508], πεν ὺ οθᾶβε ἴο ργαῖββ δηα δοοϊδίτη 

Ηΐτὰ ψο ἰ5 ἐπε Αὐΐποῦ οὗ 50 στεαὺ Ὀ]ϑβίηρβ ἴο ἃ; 

ὙΠΟ 15 ΨΘΥῪ ταθγο Ὁ] ἴο 811 οὐν ἱπίαυϊι165, γγΠῸ Ββδιθὶῃ 

811 οὺν ἀΐβεαβϑεβ, ψῆο τοάθογαθίῃ οὐν {πὶ ἔτοτα ἀδβέσιο- 

τοι, ψῆὸ οὐονπθίῃ τ τ ἢ τ ΘΥΟΥ πα Ρ 1685, ψΠ0 

βα ἰβἤθιῃ ουν ἀδδίτα ψίτ σοοᾶ ἐπίηρϑ ; ἕου Ης Βαὶδ 

ποὲ ἀεα]ξ ιϊῆ 5 δἴθου οὐν β'π8, ΠῸῚ τευ 6 υ5 ΔέοΥ 
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ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

ΕΣ ᾿ 3 }] “-“ ε 7, 5.3 ε “- Α Ἶ 

ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν, ἐμάκρυνεν ἀφ᾽ ἡμῶν τὰς 
ἀνομίας ἡμῶν: καθὼς οἰκτείρει πατὴρ υἱοὺς αὐτοῦ, 
φκτείρησεν κύριος τοὺς “φοβουμένους αὐτόν. ς 3 

Ταῦτα καὶ νῦν καὶ εἰς τὸν ἑξῆς ἅπαντα χρόνον ἢ: 
ταῖς μνήμαις ἀναζωπυροῦντες, ἀτὰρ καὶ τῆς 
παρούσης πανηγύρεως καὶ τῆς φαιδρᾶς ταύτης 
καὶ λαμπροτάτης ἡμέρας τὸν αἴτιον καὶ πανὴη- 
γυριάρχην νύκτωρ καὶ μεθ᾽ ἡμέραν διὰ πάσης 
ὥρας καὶ δι’ ὅλης ὡς εἰπεῖν ἀναπνοῆς ἐν νῷ 
προορώμενοι, στέργοντες καὶ σέβοντες ψυχῆς ὅλῃ 
δυνάμει, καὶ νῦν ἀναστάντες μεγάλῃ διαθέσεως 
φωνῇ καθικετεύσωμεν, ὡς ἂν ὑπὸ τὴν αὐτοῦ 
μάνδραν ἐς τέλος ἡμᾶς σκεπάζων διασῴζοιτο, τὴν 
παρ᾽ αὐτοῦ βραβεύων ἀρραγῆ καὶ ἄσειστον αἰωνίαν 
εἰρήνην ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ σωτῆρι ἡμῶν, δι᾽ 
οὗ αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς σύμπαντας αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. ἀμήν." 

Υ. Φέρε δή, λοιπὸν καὶ τῶν βασιλικῶν δια- 
τάξεων Κωνσταντίνου καὶ Λικιννίου τὰς ἐκ τῆς 
“Ῥωμαίων φωνῆς μεταληφθείσας ἑρμηνείας παρα- 
θώμεθα. 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΈΩΝ ΒΚ ΡΩΜΑΙΚῊΣ 
ΓΛΩΤΤῊΣ ΜΕΤΑΛΗΦΘΕΙΣΩΝ 

ΩΝ Ἤδη μὲν πάλαι σκοποῦντες τὴν ἐλευθερίαν τῆς 9 
θρῃσκείας οὐκ ἀρνητέαν εἶναι, ἀλλ᾽ ἑνὸς ἑκάστου 
τῇ διανοίᾳ καὶ τῇ βουλήσει ἐξουσίαν δοτέον τοῦ 
τὰ θεῖα πράγματα τημελεῖν κατὰ τὴν αὐτοῦ προ- 

1. ΤῊ 5 ἀοσιτπηοηΐ, ατοϊςα ἴῃ 88 9-14, ρσὍΛ5. Ὀγ ἴπ6 παῖηδ οὗ 
{πο “ Ἑαϊοὶ οὗ ΜΙδη,᾽ Δ που ἰδ ἰβ, ῬΥΟΡΟΥΕΥ βρθακίηρ, ποῖ 
δὴ δαϊοῖ, θαΐ ἃ τοβουρί, θεῖϊπρ αἀἀτοββοα ἴο δῃ ἱπαϊν πα], ἴο 
τὺϊΐ, ἃ ΡοΟν ΘΓ ΠΟΥ, ὈΥ ΨΚ ΠΟΒ86 δαϊοὺ ᾿ὰ νγὰβ ἴο 6 τηδᾶςθ Κπονη ἴο 
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ἘΟΟΙΓΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒῪ, Χ. τιν. 71---ν. 4 

ΟἿ ᾿πΙ υἶ{168 ; [ῸΓ ἃ5 ἔδυ ἃ5 Π6 δαϑβὺ 15 ἔγουῃ ἐπ υγϑϑὺ, 
80 δ᾽ Βα Ηδ γειηονϑᾶ οὐχ ἰπϊαυΐ 65 ἔγοτη α5. [{κ6 
85 ἃ ἔαΐμεν ρ οὐ. ἢ Ηΐβ βοπβ, 50 {π6 τὰ ρἰ 6 ὑπ θτὰ 
ἐδαὺ ἔδαν Ηΐτ. 

ΟΠ ἢ [δ ἃ γεκίπα]6. {πε τηθιηουΐοβ οὗ {π6β86 ἐῃίπρβ 
 Ροΐῇ πον πὰ ἴου 8]] {της Πουθδίθου ; γεᾶ, ἀπά Ἰοὺ τι 
ΚΚΕΕΡ Ρεΐοσε οὔ τΐπαᾶϑ πἰρηῦ δηα ἅδν, ὑΠπγοιρἢ Ἔν ΕΥῪ 
 ΒΟυΥ δΠ4, ὁΠ6 τηΐρἢηῦ 5, ἰῇ ΘνοΥῪ Ὀγθαῖῃ, ὑπΠ6 ΔΌΪΠΟΥ 
Ε Οἵ 1Π6 ργεϑαηΐ Ἀββθιηθ νυ, δηα ἐπῖὶς ΠΔΡΡΥ δπᾶ τηοϑῦὺ 
 ρ]οτίοιβ ἀν, Ἔνθ ἐπα Βυ]οΥ οὗ ὑΠ6 ἀββθιηθ]ν Ηΐϊτη- 
Ε -οἷ; Ἰοὺ ὰ8 ομουθἢ ἀπα τόνοῦο Ηΐτ ἢ ὑπὸ ΠΟ] 6 
ΟΡΟΥΕΥ οἵ οὔτ 508] ; δπᾷ πον Ἰοὺ τ5 Υἶβα δηα Ὀθβθθοὴ 
ϊΪμ ἴῃ Ἰουα δοσθηΐβ, 85 Ρεδύςει ἢ οὐν δαυπθϑὺ ἀθβϑῖτγα, 
 ἐπαῦ Ηδ ψου]ά 5} 6] 06. δηᾷ ρυδϑεῦνα 5 ἴο πε δα ἴῃ 
5 [0], ἀπα αναιὰ τα ὑπαῦ δἴθυτιαὶ ρεδοθ, ἸΠΡΌΥΟΪΚ ἢ 
πᾶ υπάϊδίυτρθεα, ψῃΐοἢ οογαθῖῃ οση Ηΐτω, ἴῃ ΟΠ τἰϑὺ 
6805 οὔν ϑανίοιι, ὑπυοιρἢ Βοτη ἴο Ηΐτα Ὀ6 ρου ἴον 
 ΘΥΕΙ ΔΠπα ονεσ. Ατηβθη." 

ο Υ͂. Βυΐ φοτη6, ἰεὐ τ πον ποῖα 8150 πε ἐγδηβ᾽αὐϊοηβ 
τηϑαᾶδ ἔγοτη {πὸ 1 αὐ οὗ ὕΠ6 ἱπηρϑυῖαὶ οὐ πΔΏο 65 οὗ 

( ὐποίδητζἝἊηο δηα 1 ἐοϊπία5. 

Π Οὗρῳ 4} [ρηιρογίαὶ Ογάϊπαρμοος ἐγαηπδίαίο ζγοπι ἐδ6 

᾿ 1 αἰΐηι ἰοηριιο.1 

[ Τῃ οὖν ναι α]π655 ἴῃ ἄδγβ ροπα Ὀγ ὑπαὺ ἔγεθάουα 

ὙΡ 

οὗ γγουβμΐρ 5ῃου]α ποὺ ΡῈ ἀβηϊβα, θυὺ ὑπαῦ δδοῖ ὁπ 
 δορογαϊπρ ἰο Πΐβ τηϊπα ἂπᾶ ρυσροβε 5βου]ὰ Πᾶνβ 
 ΔυϊΠοΥ τ ρίνεη Πίπι ἰο οἂτα ἔου ἀἰνίπα ἐπίπρϑ ἴπ τΠ6 

᾿ς ἔπε Ῥβθορῖε οὗ ἢἷβ5 ργονίποθ. [ὲ 18 Ῥγόῦϑ]α ἐμαὶ αἱ ΜΊ]δπ, 'π 
᾿ 9!8 (ἰχ. 11. 9), Οοποίαῃίϊης ἀπα 1 Ἰοἰπῖα5. ἀτανν ἊΡ ἃ ΠΟΥΠῚ οὔ 

᾿ ἐποίσποιϊομϑ ἴο0 ΡΌν ΘΓ ΠΟΥΒ τ ΒΙΘἢ τηἱρηΐ ΡῈ οορίεα, ἢ ΡΟΓΠΔΡ5 
 ΒΟΙΩ6 νδγίαἰοπϑβ 'π ἀεἴαὶ], ἀπ βεπὲ ἴο {π6 νϑυίοιβ ῬΓΟΨΊΠΟΘΒ. 

ΟΠ τοἀδοίίοη οἵ ἐμαὶ ποῦῖὶ γγὰϑ8 ἰγαπϑιαἰθα Ὀν ΕΒ π5, 
} ἃποίπον τγαϑ ἐγαῃθου ρθε Ὀν [ναοἰαπίϊα5 (06. Μογέϊδιι8. Ῥετ- 
 ϑοομίογιηι 48). ἘΠ 

ἜῊΡ ὃ- 

μεσ κ: 



ΕΌΒΕΒΙΤΙΒ 

αίρεσιν ἕκαστον, κεκελεύκειμεν τοῖς τε Χριστιανοῖς 
«νον τῆς αἱρέσεως καὶ τῆς θρῃσκείας τῆς ἑαυτῶν 
τὴν πίστιν φυλάττειν" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πολλαὶ καὶ διά-. 
φοροι αἱρέσεις ἐν ἐκείνῃ τῇ ἀντιγραφῇ, ἐν ἣ τοῖς 
αὐτοῖς συνεχωρήθη ἡ τοιαύτη ἐξουσία, ἐδόκουν προσ- 
τεθεῖσθαι σαφῶς, τυχὸν ἴσως τινὲς αὐτῶν μετ᾽ ὀλίγον 
ἀπὸ τῆς τοιαύτης παραφυλάξεως ἀπεκρούοντο. 

{{ Ὅ ’, Ε] -“ 3 Ἁ Κ -“ Αὖ πότε εὐτυχῶς ἐγὼ Κωνσταντῖνος ὁ Αὔγουστος. 
3 ᾿ “ ε "Μ ᾽ “-“ , 

κἀγὼ Λικίννιος ὁ Αὔγουστος ἐν τῇ Μεδιολάνῳ 
᾿ ,ὔ Α ΄ “ Α Α Ἁ " ἐληλύθειμεν καὶ πάντα ὅσα πρὸς τὸ λυσιτελὲς καὶ 
τὸ χρήσιμον τῷ κοινῷ διέφερεν, ἐν ζητήσει ἔσχομεν, 
ταῦτα μεταξὺ τῶν λοιπῶν ἅτινα ἐδόκει ἐν πολλοῖς 
Ψ ᾿ “ “ ᾿Ὶ » ΄ ἅπασιν ἐπωφελῆ εἷναι, μᾶλλον δὲ ἐν πρώτοις 
διατάξαι ἐδογματίσαμεν, οἷς ἡ πρὸς τὸ θεῖον αἰδώς 
τε καὶ τὸ σέβας ἐνείχετο, τοῦτ᾽ ἔστιν, ὅπως 
δῶμεν καὶ τοῖς Χριστιανοῖς καὶ πᾶσιν ἐλευθέραν 

- ἀν τοις - “ , 3.ϑ ἃ αἵρεσιν τοῦ ἀκολουθεῖν τῇ θρῃσκείᾳ ἣ δ᾽ ἂν βου- 
ληθῶσιν, ὅπως ὅ τί ποτέ ἐστιν θειότητος καὶ 
οὐρανίου πράγματος, ἡμῖν καὶ πᾶσι τοῖς ὑπὸ τὴν 
ἡμετέραν ἐξουσίαν διάγουσιν εὐμενὲς εἶναι δυνηθῇ. 
τοίνυν ταύτην τὴν [ἡμετέραν] βούλησιν ὑ ὑγιεινῷ καὶ 
ὀρθοτάτῳ λογισμῷ ἐδογματίσαμεν, ὅπως μὴ ενὶ 
παντελῶς ἐξουσία ἀρνητέα ἢ τοῦ ἀκολουθεῖν καὶ 
αἱρεῖσθαι τὴν τῶν Χριστιανῶν παραφύλαξιν ἢ 
θρῃσκείαν. ἑκάστῳ τε ἐξουσία δοθείη τοῦ διδόναι 
ἑαυτοῦ «τὴν διάνοιαν ἐν ἐκείνῃ «τῇ θρῃσκείᾳ, ἣν 
αὐτὸς ἑαυτῷ ἁρμόζειν νομίζει, ὅπως ἡμῖν δυνηθῇ 
τὸ θεῖον ἐν πᾶσι τὴν ἔθιμον σπουδὴν καὶ καλο- 
κἀγαθίαν παρέχειν: ἅτινα οὕτως ἀρέσκειν ἡμῖν! 
3 7 3 σ» ᾽ “ ἀντιγράψαι ἀκόλουθον ἦν, ἵν᾽ ἀφαιρεθεισῶν παν- 

1. Θοιὴβ ψογᾶβ παγνὸ [Ὰ]16ὴ ουἱ οὗ ἰμ6 ἰοχὲ. 
3. αἱρέσεις, 67. ὃ Θ, “Ὠοτα ἐπα 1, αἰΐη οὐἱρὶπαὶ μ85 σοηαἀὐξίοτιο8. 
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ἘΟΟΙ ΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, Χ. ν. 9-6 

ὙΑΥ ὑπαὶ ρΡ]εαβεα Πίπι μεβῦ, γα μπδᾶ σίνοι ογάθυβ ὑπαὶ 
οί ἴο ἔπε ΟΠ τἰβυϊδπβ [πᾶ ἴο 81} οἵ πουβ ᾿Πθουὸν 5μου]α 
ῬῈ ἃ] ονεα]}]"} ἴο Κααρ ἴο {πε ἔδι τ οὗ ὑπεῖν σι βθοὶ 
Δα ψοΥβῃρ. Βυΐ ᾿πδβυηπ ἢ ἃ5 Τα ΠΥ Δ Πα νϑυῖουβ οοη- 
αἰλίομϑ ̓  βεειη θα οἰθαυῖν ἴο Πᾶνα θθθη δα δά ἴῃ ὑπαὺ το- 

᾿ βουϊρὺ, ἴῃ ΠΟ 5Ό6ἢ τἱρηὺβ σγεγα οοποθαβα ἴο {Π6 βάση 
ὈΘΥΒΟΏ8, Ὁ ΤηΔΥ Ὀ6 ἐπαῦ ρϑυομδποα βουηα οὗ ὕποτα γε 
ΒΠΟΥΕῪ αἴδευναγ5 ταρο]]βα ἔγουα βαοῃ ΟὈΒούν8Ποα. 
 ὙΒδη [1 Οὐοπδίαπεπε Αὐριυβίαβ ἀπα 1 [λοϊηΐαβ 
Αυρυδύιβ ΠδΔα Θοτηθ ὉπάΘΥ ΠΔΡΡΥ δυβρίοθβ ἴο Μηδη, 
ηα ἀἰδουθβθα 411 τηδὐουθ ἐπαῦ σοποοσηθα ὑπ6 Ραθ]1ο 

δαναπίαρε ἃθα ροοά, διηοηρ {π6 οὐμοὺ ὑπίηρβ ἐμαὶ 
ΒΘοιηδα ἰο μὲ οἵ Ῥεπεῆϊ ἴο ἐπε τηϑην,᾿- τοῦ υύμου, 

Ἰγϑοὺ δηα ἐογεγηοϑῦ---νγα γθβϑοϊνϑα ἴο τηδ]κα Β00ἢ ἄθουθοβ 
5ΒΠῃου]α βϑοῦγο γοβρεοῦ δῃηα γανεσαποο ἴον ὑΠῸ [εἴτ :. 

ΠΘΙΉΟΙγ, ἴο στδηΐὺ θοΐῃ ἴο {πε ΟΠ νιβυϊδηβ δπα ἴο 8]} 
ἘΠ ἔτθο οῃοίοα οὗ [Ὁ] οννίπρ' ν μδξανοι ἔοστη οὗ ὑγουβῃρ 
ἔθου ρἰθαβεᾶ, ἰο ἐπε ἱπίεπὺ ἐπαὺ 411 {Π6 αἰνίπα ἂπὰ 
Πδανθη ρονγοῖβ ὑμπαὺ ΡῈ ταϊρηῦ θῈ ἔανουσγαθ!θ ἴο τι8 
Πα 411 ἔποβα Ἰἰνίηρ' ἀπᾶθυ οὐσῦ δυϊμουίςγ. ὙΠογεΐουε 
ὙΠ βουπα ἀπά τηοβὺ ἀρτῖρηῦ τϑαβοηίηρ' γα ταβοϊνεα 
ἢ ΤΠ ϊ5 4 οΘοιη56] : ὑπαῦ δυϊποτίτν θὲ γεΐιββα ἴο πὸ ὁΠ6 
ὙΥΒΟΙΏΒΟΟνΟΥ ἴο ἔθ ]]ονν δηα οποοβα ὑπ6 ορβθύνδποθ ΟΥ̓ 
ἔουτα οἵ νγουβῃΐρ ὑπαὶ ΟΠ τ ϑυϊδπβ 56, πα ὑπαῦ Δα ΠΟΥ 
ΡῈ σταηθᾶ ἐο βοὴ οὔθ ἴο ρῖνε ἢἰβ τη ἴοὸ ἐπιαῦ ἔουτα 

ὙΟΥΒΗΪΡ νοι μὰς ἄδεμηβ βυϊνδὈ]ς ἴο Πἰπηβ6], ἴὸ 

Ὧδ ἰητοπὺ ὑπαὶ ἐπε ΠὈἰνίπίδγ δ. . . ΤῊΔΥ ἴπ 81} ὑπίηρβ 

ΠΟΥ τι5 5 ψοηίεα σαγα ἃπα ρεπογοβῖῖυ. [Ὁ νγὰ8 
πεεϊηρ' ἴο 5επα ἃ γϑβϑουὶρὺ ὑπὺ Ὁῃϊ8 15 οὐσ' Ρ᾽θΘαβαχθ, ἴῃ 

γᾶον ἐπαῦ ΜΠ δη ὑποβ6 οοπαϊ ομβ μδα δἰτορθίμεν θΘ θη 

81 αἱ, ρίεγίδιιβ ποηυίηῖδιϑ : ἴῃς ΟἸκ. μ8 ἐν πολλοῖς ἅπασιν 

(ρ]υγίδιι8 οηιηῖθιι8). 
4 Οὐ πρ' ἡμετέραν, Μ᾿ ῃ ὑπ ΓΤ δἰϊη. Σ 

δ ΤῊΘΙ αἰΐη δα δο “ ουἰα8 το ρτοηὶ ΠΠ 615 ταθ περι οὈδβθαιῖ- 
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τελῶς τῶν αἱρέσεων, αἵτινες τοῖς προτέροις ἡμῶν 
γράμμασι τοῖς πρὸς τὴν σὴν καθοσίωσιν ἀπο- 
σταλεῖσι περὶ τῶν Χριστιανῶν ἐνείχοντο καὶ ἅτινα 
πάνυ σκαιὰ καὶ τῆς ἡμετέρας πραότητος ἀλλότρια 
εἶναι ἐδόκει, ταῦτα ὑφαιρεθῇ καὶ νῦν ἐλευθέρως 
καὶ ἁπλῶς ἕκαστος αὐτῶν τῶν τὴν αὐτὴν προαίρεσιν 
ἐσχηκότων τοῦ φυλάττειν τὴν τῶν Χριστιανῶν 
θρῃσκείαν ἄνευ τινὸς ὀχλήσεως τοῦτο αὐτὸ παρα- 
φυλάττοι. ἅτινα τῇ σῇ ἐπιμελείᾳ πληρέστατα᾽ 
δηλῶσαι ἐδογματίσαμεν, ὅπως εἰδείης ἡμᾶς ἐλευ- 
θέραν καὶ ἀπολελυμένην ἐξουσίαν τοῦ τημελεῖν τὴν 
ἑαυτῶν θρῃσκείαν τοῖς αὐτοῖς Χριστιανοῖς δε- 
δωκέναι. ὅπερ ἐπειδὴ ἀπολελυμένως αὐτοῖς ὑφ᾽ 
ἡμῶν δεδωρῆσθαι θεωρεῖς, «συνορᾷ; ἡ σὴ καθοσίωσις 
καὶ ἑτέροις δεδόσθαι ἐξουσίαν τοῖς βουλομένοις τοῦ 
μετέρχεσθαι τὴν παρατήρησιν καὶ θρῃσκείαν ἑαυτῶν 
ὅπερ ἀκολούθως τῇ ἡσυχίᾳ τῶν ἡμετέρων καιρῶν 
γίνεσθαι φανερόν ἐστιν, ὅπως ἐξουσίαν ἕκαστος ἔχγ 
τοῦ αἱρεῖσθαι καὶ τημελεῖν ὁποίαν δ᾽ ἂν βούληται [τὸ 
θεῖον]. τοῦτο δὲ ὑφ᾽ ἡμῶν γέγονεν, ὅπως μηδεμιᾷ τιμῇ 
μηδὲ θρῃσκείᾳ τινὶ μεμειῶσθαί τι ὑφ᾽ ἡμῶν δοκοίη. 

““ Καὶ τοῦτο δὲ πρὸς τοῖς λοιποῖς εἰς τὸ πρόσωπον 
τῶν Χριστιανῶν δογματίζομεν, ἵνα τοὺς τόπους 
αὐτῶν, εἰς οὗς τὸ πρότερον συνέρχεσθαι ἔθος ἣν 
αὐτοῖς, περὶ ὧν καὶ τοῖς πρότερον δοθεῖσιν πρὸς 
τὴν σὴν καθοσίωσιν γράμμασιν τύπος ἕτερος ἧν 
ὡρισμένος τῷ προτέρῳ χρόνῳ, [ἵν᾽] εἴ τινες ἢ 
παρὰ τοῦ ταμείου τοῦ ἡμετέρου ἢ παρά τινος 
ἑτέρου φαίνοιντο ἠγορακότες, τούτους τοῖς αὖ- 
τοῖς Χριστιανοῖς ἄνευ ἀργυρίου καὶ ἄνευ τινὸς 

1 Ἠρδαϊηρ' θεωρεῖς ἰπ Ρ]αοα οὗἩἨἁ θεωρεῖ ἀπ ἰηδοτεϊηρ συνορᾷ, 
αἱ Θοηνναγίζ. 3 τιμῇ - Τιαἱ. ποπογὶ, 
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᾿Τοιηονϑα, νυ μΐοἢ σγεγα οοηἰαίηθα ἴῃ οὐχ ἔογηηον Ἰθ ῦθυβ 
'δϑηΐ ἴο ἐγ Πϑονοΐβάμθββ, οοποουπίηρ' [Π6 ΟΠ βἐΐδῃβ, 
ἴδμοβα ὑπίπρβ 5οὸ ψῃϊοἢ βεθμηθα ἴο θ6 ΠΟΥ πἀπέογξα- 
τιαῖθ δηα ἔογεῖρη ἴο Οὔτ ΟἸΘΥ ΘΠ ΠΟΥ τηϊρηῦ θ6 τοτηονεᾷ, 
᾿Δηα {πᾶὺ ποὺ εδοὴ ὁπ οὗ ἔποβε ψῆο ψεύξ ροββϑϑββεᾶ 
ς με βϑὴθ ρυτροβε--Ππᾶηοὶνγ, ἴο οὔβοῦνε {ῃ6 
᾿ΟὨΥἰβυϊδηβ᾽ ἔοστη οὗ νουβῃῖρ-- -5ῃου]α οὔβεσνα {Π18 
ΨΕΥΥῪ ὑμίπρ;, ἔχ εῖν δηα βίταρὶγ, νι πουῦ Δηγ Ηἰπάγδηςα. 
ὙΠΟ ὑπίπρθ γα Πᾶνα τεβοϊνεᾶ, ἴοὸ βρη ν ἴῃ {Π6 
δα ]Π]δϑὺ ταϑηποὺ ἴο ἵπγ Οδγθία]πθββ, το ἐπε ἱπταπὺ ὑπαὶ 
δου ταδγαϑὺ πον ὑπαῦ ψγα ᾶνε σταηίθβα ἴο {6868 
βᾶτηβ ΟΠ τ ϑιυϊδηϑ γε δηα ππγοβιγοῖεα δυϊπουϊον ἴο 
ὈΌβοῦνα ἐπεῖν οὐγῃ ἔουτα οἵ ψγουβῃῖρ. Απαᾶ ψῃθη ὑμοὰ 
Ῥετοείνεϑυ ὑπαὺ {Π15 ἢὰ5 θθεὴ στδηϊθα πηγθβυυοῦθαϊΥ 
ἴο ὑμοϑῖὰ ὈΥ 15, {Πγ ᾿ϑενοίθαμαββ ν}}}} πα ογθιδηά 
ἔπαῦ δαϊμουϊν πὰ5 θθθη οἴνθη ἴο οὐμεὺβ αἰβδο, ψγῆ0 
ὙΥΙΒη ἰοὸ [Ὁ]]ονν ὑμεῖγ οὐ ΟὈβούναποα δηαᾶ ἴοστη οὗ 
γγοΥΒΠΐἷρ--ἃ ὑπίηρ' οἰΘαυν ϑυϊθα το ἴῃ 6 ῥῬϑϑοθίι!ποϑϑ 
οἵ οὔτ {ἰτηθ5-- -80 ἐμπαὲ βϑοῖ ὁΠ6 τηδύὺ ἢδνα δαύπουν 
ἴο οἤοοβε δῃᾶ οὔβεινε ὑπαίθνευ ἔουτη ἢ6 Ὀ]68868. 
ΤΗΐϊθ πα5 θδεπ ἄοπο ὈΥ͂ 8, ἴο ἐπε ἱπηὐεπὺ ὑπαὺ γα 
5Βου]α ποὺ βεϑῖὰ ἴο μανε ἀεἰγδοϊθα ἴῃ ΔΠΥ ὙὙΔΥ ἔουα 
ΔΠΥ τἰϊα 3 οὐ ἔουτα οἵ ψνουβῃΐρ. 
᾿ ἢ Απᾷ ἐπίβ, τπογθονοῦ, ἢ Βρεοῖα] τορατὰ ἴο ἐπθ 
ΟΠ τἰϑιϊαπβ, να σεβοῖνα : Ὑπαὺ ὑποὶν ρ]δοαβ, αὖ ψΒοἢ 
 νγὰθ ὑπεῖν ἔουταου σγοηῦ ἴο Δ5βθεια ὉΪ6, σΟΠΟΘΥΪηρ' 
ὙΒΙΟΝ αἶβο ἴῃ ἐμε ἔουτηον Ἰευθεν αἰβραίομεα ἴοὸ ἐῃν 
Ῥενοϊεᾶπεθ5 ἃ ἀδῆπίτε ογάΐπαπος " Παά Ῥ6διὶ ἔου Δ ΟΥΪῪ 

Ἰαϊᾷ ἄοννι, 1ἢ δὴν 5Βμου]ά ἀρρϑᾶγ ἰο Ββανβ θουρ!ῃὺ ἔμθτα 
δἰ ΠΟΥ ἔουα ΟἿἿΥ̓ ἐγθδβυῪ ΟΥ̓ΠΓΌΤΩ ΔΥ ΟΥ̓ΠΘΥ 5οιγ66--- 
Ἐπαὶ ὑμεβθ ὑπο βου] τεβίογα ἴο ἔπεβθ 5816 

τι βυίδηϑ υυίυπουῦ ραγτηθπῦ ΟΥὁ ΔΠΥ ἀδιηδηα ἕο οοτα- 

81] αἱ, σεγία ζογηια. Ἐϊιβεθῖι5 68 τύπος ἕτερος, 88 ἰξ Βε Βαᾶ 
Βδ αὶ οσέογα ἴῃ ἴῃ 6 Ἐ δἰΐη. 
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ἀπαιτήσεως τῆς τιμῆς, ὑπερτεθείσης πἰ 
ἀμελείας καὶ ἀμφιβολίας, ἀποκαταστήσωσι, καὶ 
εἴ τινες κατὰ δῶρον τυγχάνουσιν εἰληφότες, τοὺς 
αὐτοὺς τόπους ὅπως ἢ τοῖς αὐτοῖς Χριστιανοῖς 
τὴν ταχίστην ἀποκαταστήσωσιν. οὕτως ὡς ἢ οἱ 
ἠγορακότες τοὺς αὐτοὺς τόπους ἢ οἱ κατὰ δωρεὰν 
εἰληφότες αἰτῶσί τι παρὰ τῆς ἡμετέρας καλο- 
κἀγαθίας προσέλθωσι τῷ ἐπὶ τόπων ἐπάρχῳ 
[δικάζοντι], ὅπως καὶ αὐτῶν διὰ τῆς ἡμετέρας 
χρηστότητος πρόνοια γένηται. ἅτινα πάντα τῷ σώ- 
ματι τῷ τῶν Χριστιανῶν παρ᾽ αὐτὰ διὰ τῆς σῆς 
σπουδῆς ἄνευ τινὸς παρολκῆς παραδίδοσθαι δεήσει. 

“ Καὶ ἐπειδὴ οἱ αὐτοὶ Χριστιανοὶ οὐ μόνον ἐκείνους 
εἰς οὗς συνέρχεσθαι ἔθος εἶχον, ἀλλὰ καὶ ἑτέρους 
τόπους ἐσχηκέναι γινώσκονται διαφέροντας οὐ 
πρὸς ἕκαστον αὐτῶν, ἀλλὰ πρὸς τὸ δίκαιον τοῦ 
αὐτῶν σώματος, τοῦτ᾽ ἔστιν τῶν Χριστιανῶν, 
ταῦτα πάντα ἐπὶ τῷ νόμῳ ὃν προειρήκαμεν, δίχα 
παντελῶς τινος ἀμφισβητήσεως τοῖς αὐτοῖς Χρι- 
στιανοῖς, τοῦτ᾽ ἔστιν τῷ σώματι [αὐτῶν] καὶ τῇ 
συνόδῳ [ἑκάστῳ] αὐτῶν ἀποκαταστῆναι κελεύσεις, 
τοῦ προειρημένου λογισμοῦ δηλαδὴ φυλαχθέντος, 
ὅπως αὐτοὶ οἵτινες τοὺς αὐτοὺς ἄνευ τιμῆς, καθὼς 
προειρήκαμεν, ἀποκαθιστῶσι, τὸ ἀζήμιον τὸ ἑαυτῶν 
παρὰ τῆς ἡμετέρας καλοκἀγαθίας ἐλπίζοιεν. 
“Ἔν οἷς πᾶσιν τῷ προειρημένῳ σώματι τῶν 

Χριστιανῶν τὴν σπουδὴν δυνατώτατα παρασχεῖν. 
ὀφείλεις, ὅπως τὸ ἡμέτερον κέλευσμα τὴν ταχίστην. 
παραπληρωθῇ, ὅπως καὶ ἐν τούτῳ διὰ τῆς ἡμε- 
τέρας χρηστότητος πρόνοια γένηται τῆς κοινῆς καὶ 
ημοσίας ἡσυχίας. τούτῳ γὰρ τῷ λογισμῷ, καθὼς. 

καὶ προείρηται, ἡ θεία σπουδὴ περὶ ἡμᾶς, ἧς ἐν 
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Ραοηϑαϊίοῃ, βοὐϊηρ' 8146. 4}} περ] σοποα δηα ἀουθρεξα]- 
685 ; 8Πα ἴξ ΔΠΥ οἤδποα ἕο ἢᾶνα τεοοϊνϑα ἔμουα Ὁ 
οἵβο, τμαὺ τΠπϑν βῃου]ᾶ τεβίοτα ἔμθυα ψἹ.ἢ 41} βρεεά ἴο 

ἔπε6β6 βδῖηα ΟΠ γι ϑἐΐδηϑ : ργον δα ἐπαὺ 1 εἰτπονὺ ἐμοβα 
ὙΠΟ Πᾶνε ρυτομαβαα ὑπ686 βᾶγηθ ὈΪδοθβ οὐ ὕποβα ψΠῸ 
Βανε γβοοϊνϑα ἔποια ᾿γ ρἹε τεαααϑὺ δυρῃοξουν ραπου- 
᾿ οΚἷδν, οὖ ὑπθπι Δρρυόδοῆ ἐῃς ῥγεΐεοῦ οὗ {πΠ6 αἰδενιοῦ," 
᾿ ἴο {πο ἰηὐθηΐ ὑπαῦ ἐΠγοΟῸΡῊ οὐν Κίπαπεβ5 ὑπουρηῦ τᾶν 
ΠΡ ἴδκϑῃ ἔου ὑπ 6πὶ α]5οθ. ΑἹ] ψῃΐοι ἐπίηρθ τηπϑὺ ΡῈ 
Βιαπάξεᾶ ονεῖ ἴο {πε οογρονγαύίοη οὔ {πε ΟΠ υβυϊδηβ ὈῪ 
ἐδ Ζαδίουβ οᾶγα ἱτητηθαϊαίεὶν δπα πἱυπουΐ ἀο]αν. 
ςς “ Απᾶ ᾿πϑϑιηθοῇ 85 {πΠ656 βαταθ (ἢ γί βιίδπβ Πδα ποὺ 
ΠΟΗΪΥ ἔποβα ρ]δοθθ αὖ ψῃίοῃ Ὁ νγὰβ ὑμεῖγ σοπὺ ἴοὸ 
ἈΒΘΘΙΠΌΪ6, θυ 4180 γα πο ἴο πᾶνε Πδᾶ οἰπεῖβ, 
 Ρεϊ]οηρίηρ ποὺ ἰο ἱπαϊνίἀτπια}5. δυαοπρ ὑμθτὰ, Ραΐ ἴο 
ἐπα Ἰαννα] ργορουὺυ οὗ ὑπεὶν οογρογαίίομ, ὑπαὺ 15, οὗ 
ἐπε ΟΠ γβυϊαπβ, 41} ὅπ686, ὑπᾶθὺ ὑῃ6 ῥγονί βίομβ οὗ 
ἐπε αν βεὺ ἔουθ ἀρονα, ποὺ 1] οἷνα ογάθὺβ ἴο 6 
γαρίογϑα τἱτμουῦ Δγ αποϑίϊοη νμδίβοθνου ἴο ἐΠ686 
ΒΆΤΩΘ ΟΠ τιϑεϊδηβ, ὑπαὺ 15, ἴο ὑποῖν οογρογαίίοι ἃπα 
ἈΒΒΘΙΠΡΪΥ ; ῥτονϊ4θα αἰνγαυβ, οἵ οουγβθ, 88 δίογεϑβία, 
Οἐπαῦ ἰποβα ρϑιβοῦβ ὑὙπ0 ταβίοσε {π6 βϑάύὴβ ψἱϊπουΐ 
ροΙηροηβαίίοι, 85 ὰ πᾶνε τηθηϊοηθα ἀΌΟν 6, ΤΩΔΥ͂ 
᾿ἸΟΟΙΚ ἴοσ ἱπαουηηϊ οδίίοῃ, 85 ἔαΥ 85 ὑΠ6Ὺ 8.6 Θοποουηθά, 
ἔτομι Οὐ ΚΘ ΠΟΓΙΟΒΙΝΥ. 
ΟΠ ΚΤ 81] ἔπεβε ὑπίπρβ ὕποὰ 5ῃμου]άθϑὺ ἀ86. 81} {Π6 
αἰίρεποα ἰπ ΤΠΥ ῬΟΨΟΥ ἴον {π6 ΔΌονθ-τηθηἰοηθα 
᾿ οογρογαύϊοη οὗ ἐῃς ΟΠ γιβυίδπβ, ὑπμαὺ ῃϊ5. ΟἿΥ σοτ- 

χηδηᾶ τᾶν Ρ6 {1616 τ ἱἢ 811 βρεεά, 50 ὑπαῦ ἰπ {15 

᾿αἷβο, ὑπυουρἢ οὐν Κίπάποβϑ, ὑπουρηῦ την 6 ἔδκθη 

ον {δ6 οοιθσηοη ἃπαᾷ ρυθ]ῖς ρεᾶθθ. Ἐὸῦ ὈΥ ἐπὶ5 
χηοὶμοᾶ, δἃ5 ψε Ππᾶνρ αἶβο βαϊᾷ Ὀεΐογθ, ἴῃς αἰϊνίῃηθ 

1 Οὐ ηρ [Π6 1085 δικάζοντι. 
Ψ 
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πολλοῖς ἤδη πράγμασιν ἀπεπειράθημεν, διὰ παντὸς 
τοῦ χρόνου βεβαίως διαμείναι, ἵνα δὲ ταύτης. 
τῆς ἡμετέρας νομοθεσίας καὶ τῆς καλοκἀγαθίας 
ὁ ὅρος πρὸς γνῶσιν πάντων ἐνεχθῆναι δυνηθῇ, 
προταχθέντα τοῦ σοῦ προστάγματος ταῦτα τὰ 
ὑφ᾽ ἡμῶν γραφέντα πανταχοῦ προθεῖναι καὶ εἰς 
γνῶσιν πάντων ἀγαγεῖν ἀκόλουθόν ἐστιν, ὅπως 
ταύτης τῆς ἡμετέρας καλοκἀγαθίας ἡ νομοθεσία 
μηδένα λαθεῖν δυνηθῇ. 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΕΤΈΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΆΞΕΩΣ ΗΝ 

ΑΥ̓ΘΙΣ ΠΕΠΟΙΗΤΑΙ, ΜΟΝΗῚ ἸῊΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗΙῚΙ ἘΞΚ- 

ΚΛΗΣΙΑΙ ΤῊΝ ΔΩΡΕᾺΝ ΔΕΔΟΣΘΑΙ ὙΠΟΣΗΜΗ- 

ΝΑΜΈΝΟΣ 

“Χαῖρε ᾿Ανυλῖνε, τιμιώτατε ἡμῖν. ἔστιν ὁ τρό- 
πος οὗτος τῆς φιλαγαθίας τῆς ἡμετέρας, ὥστε 
ἐκεῖνα ἅπερ δικαίῳ ἀλλοτρίῳ προσήκει, μὴ μόνον. 
μὴ ἐνοχλεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ ἀποκαθιστᾶν βούλ εσθαι 
ἡμᾶς, ᾿Ανυλῖνε τιμιώτατε. ὅθεν "βουλόμεθα ἵν᾽ ἤ 
ὁπόταν ταῦτα τὰ γράμματα κομίσῃ, εἴ τινα ἐκ 
τούτων τῶν τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ καθολικῇ τῶν Χριστια- 
νῶν ἐν ἑκάσταις πόλεσιν ἣ καὶ ἄλλοις τόποις 
διέφερον [καὶ] κατέχοιντο νῦν ἢ ὑπὸ πολιτῶν ἢ 
ὑπό τινων ἄλλων, ταῦτα ἀποκατασταθῆναι παρα- 
χρῆμα ταῖς αὐταῖς ἐκκλησίαις «ποιήσῃς, ἐπειδή- 
περ προῃρήμεθα ταῦτα ἅπερ αἱ αὐταὶ ἐκκλησίαι, 
πρότερον ἐσχήκεσαν, τῷ δικαίῳ αὐτῶν ἀποκατα- 
σταθῆναι. ὁπότε τοίνυν συνορᾷ ἡ καθοσίωσις ἡ 
σὴ ταύτης ἡμῶν τῆς κελεύσεως σαφέστατον εἶναι, 
τὸ πρόσταγμα, σπούδασον, εἴτε κῆποι εἴτε οἰκίαι, 

1 ΤῊΘ Τιαἰΐπ οτἱρῖπαὶ βῃονγβ ἐμαὶ βοπὶθ ογὰβ ἀγα ομἰἐοα, 
Ποῖα Ὀγ Ειβθ 5. 
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ΝΠ" ΗΙΒΤΟΒΥ, Χ. ν. 138-17 

τς τι8, ΠΟ γα Πᾶνα δἰγεδάν Ἐχρουϊεπορά ἴῃ 
ΤΩΔΗΥ͂ τηδύξουβ, ν}1}} τουηδίη βἐθαξαβδυῖ.. .. σΟΠ ΠΥ. 
᾿Απὰ ἐπαὺ ἐπε ἔοστα σμΐοῃ ἐΠ18 οὐῦ δπδοϊπηθπὶ ἀπά 

᾿ βΟΠΟΙΌΒΙΓΥ ἴδκαβ τηδὺ 6 Ὀγουρῃξ ἕο ἐπε Κπον]θᾶρε 
οὗ 4]1, 16 15 δεείηρ ὑπαὶ ἐῃὶ5. πο γα πᾶνε πτϊτθα 
6 5εὖ ἔουτἢ ὈῪ ἐῃγ ογάδυ ἀπά ρυ] 5ῃ6α ἐνευύυνθεγα, 
δα Ὀγουρηῦ ἴο ἐπε Κπον]εᾶρσε οὗἉ 411, ἴο {πε ἱπίεπὶ 
ἐπαῦ {π6 δπδοίτηθηῦ ψ οι εταθοάϊθϑ [18 οὐσ ρϑπου- 
ΟΝ ΤΩΔΥ͂ Θβοδρα {Π6 ποίίος οὗ πο οπμβ. 

᾿ς Ορῳ 4 αποίλογ Ιριρογίαϊ Ογάϊηαποο τολίοῖ, ἦδ αἰϑο 
σιαάο, ἱπαϊοαίδησ ἐμαΐ ἐδ δοιιπέψ ἀαά δδοη σγαπίοα ἰο 
ἐλ6 Οαἰλοῖϊο ΟΠεωγοῖ, αἴοπθ. 

“ Οτδούηρ, Απυ]ηϊθ, οὐὐ᾽ τηοϑὺ Βοπουτααᾶ ϑῖτ. 
Τὸ 16 1ῃ6 οὐυδίοτη οὗ οὔυῦ Ῥεπθνοΐοποθ, ὑπαὺ να ψ1}} 
ὑπαὶ ψῇηδίβοενε. δρρογίαϊηβ ΡΥ τῖρηῦ ἴο δποίμου 
5ῃου]α ποὺ ΟὨΪΥ ποὺ βυθου ἤάγμα, θα Ἔν ῃ Ὀα γαβτοτεα, 
τηοϑὺ μοπουγεα Απυϊΐπιβ. ὙΥ̓Βουοίουθ να ψ1}} ἐπαΐ, 
ΠΟ ἰποι γτϑοοϊνεϑὺ ὑΠ18 Ἰεΐξον, ἰδ δυρηῦ οὗ {ποβα 
ἐΠίηρϑ ἐπαὺ Ὀε]οπσοα ἴο ἐπε Οδίμο!ῖς Οἤυτοι " οὗ τΠ6 
ΓΟ γϑυϊδηβ ἴῃ ΔΠΥ οἶδ, ΟΥ̓́ΘΥΘΠ ἱπ ΟΥΠΟΥ ΡΪδοθβ, Ὀ6 
ΠΟΥ ἴῃ {π6 ροβϑθβϑίοῃ εἰΐμοὺ οἵ οἰ σβηβ οὐ οὗ δΔηΥ͂ 
οἴδμεῖβ : {πεβ6 ποὺ 5ῃου]ἀοϑὺ οαυβα ἴο Ὀ6 τεβϑίογθα 
᾿  ου ἢ ἐο ἔπθθε βαπλθ ομυτοΠ 65, ᾿παϑυη οἢ 85 1 δ 5 
ΟῬεδη οὐὖὐ ἀεϊεττηϊπαίίϊοη ἐπαὺ ἔμοβα ὑπίπρθ ψῃῖ ἢ 
ἔἢεβα βάση οἤυτομ68 ροββοϑϑεᾶ ἔουυμουυ μου] θ6Ὲ 
χεβίοτεα ἴο ἔμοιη 85 ἐπεὶν τὶρῃῦ. ϑῖποθ, ἐμεγθίουθ, 
ἔῃγ Πενοίβαπεββ ρεγοοῖνεβ ἐπαὲ {πε ογάθν οὗ [5 
ΟἿΣ ΘοΙητ Δ Πα ἰ5 τηοϑὺ Ἔχρ οἷν, ἀο ἐμ γ ἀΠσαπος ἐμαὶ 

3 Ἐπβθ ἷα5 (566 μοϑαϊπρῚ) ἰοοὶς ἐπὶ. ἐο τπηθαπ ἴμ6 (δέ μο] ο 
ΟΒυτΟἢ 65 ορροβεᾶ ἰο ἐῃε Ποπαἰιϊϑὲ βοἰϑηηαΐοβ : θὰ ἢ ῖ8. 18 

ΨΕΙῪ ἱπηρτοθα Ὁ ]6. ΤῊΘ Ρῆγαβ6 γθίοιβ ἴο ἐπε ΠΌΤΟΝ ἴῃ Αὔγῖοα 

85 ἴδ νγγὰϑ Ὀδέοτο ἐπα ρεγβθουζίοη δπμα Ὀεΐογα ἔπ 56 ͵51η, 
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ΕΟΞΕΒΙΤΙΞ 
- 

εἶθ᾽ ὁτιουνδήποτε τῷ δικαίῳ τῶν ἘΠ 
σιῶν διέφερον, σύμπαντα αὐταῖς ἀποκατασταθῆναι 
ὡς τάχιστα, ὅπως τούτῳ ἡμῶν τῷ προστάγματι 
ἐπιμελεστάτην σε πειθάρχησιν παρεσχηκέναι κατα- 
μάθοιμεν. ἔρρωσο, ᾿Ανυλῖνε, τιμιώτατε καὶ ποθει- 
νότατε ἡμῖν. 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚῊΣ ἘΠΙΣΤΟΌΛΗΣ ΔΙ’ ΗΣ ΣΥΝΟΔΟΝ Ὶ 

ἘΠΙΣΚΟΠΩῺΝ ἘΠῚ ΡΩΜῊΣ ΚΕΛΕΥΕΙ ΓΕΝΈΣΘΑΙ ὙΠῈΡ 

ΤῊΣ ΤῺΝ ΕΚΚΛΗΣΤΩΝ ἘἙΝΩΣΕΩΣ ΤῈ ΚΑῚ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

“Κωνσταντῖνος Σεβαστὸς Μιλτιάδῃ ἐπισκόπῳ 
Ῥωμαίων καὶ Μάρκῳ. ἐπειδὴ τοιοῦτοι χάρται 
παρὰ ᾿Ανυλίνου τοῦ λαμπροτάτου ἀνθυπάτου τῆς 
3 “ ΄ ’ 3 ΄ .} ἷ. 

Αφρικῆς πρός με πλείους ἀπεστάλησαν, ἐν οἷς 
ἐμφέρεται ἸΚαικιλιανὸν τὸν ἐπίσκοπον τῆς Χαρ- 
ταγενησίων πόλεως παρά τινων κολλήγων αὐτοῦ 
τῶν κατὰ τὴν ᾿Αφρικὴν καθεστώτων ἐν πολλοῖς 
πράγμασιν εὐθύνεσθαι, καὶ τοῦτό μοι βαρὺ σφόδρα 
δοκεῖ τὸ ἐν ταύταις ταῖς ἐπαρχίαις, ἃς τῇ ἐμῇ 
καθοσιώσει αὐθαιρέτως ἡ θεία πρόνοια ἐνεχείρισεν 
κἀκεῖσε πολὺ πλῆθος λαοῦ, ὄχλον ἐπὶ τὸ φαυλό- 
τερον ἐπιμένοντα εὑρίσκεσθαι ὡς ἂν εἰ διχο- 
στατοῦντα καὶ μεταξὺ ἐπισκόπους διαφορὰς ἔχειν, 
» 7 “5 Φιεν Ν ς Α , ΄ ἔδοξέ μοι ἵν᾽ αὐτὸς ὁ ἸΚζαικιλιανὸς μετὰ δέκα] 
ἐπισκόπων τῶν αὐτὸν εὐθύνειν δοκούντων καὶ 
δέκα ἑτέρων οὗς αὐτὸς τῇ ἑαυτοῦ δίκῃ ἀναγκαίους 
ς ,ὔ ᾿ Ἁ « ,ὔ ῳ “ 3 , Η Ὁ Δ. -“ ς ὑπολάβοι, εἰς τὴν Ρώμην πλῷ ἀπιέναι, ἵν᾽ ἐκεῖσε, 
ὑμῶν παρόντων, ἀλλὰ μὴν καὶ Ῥετικίου καὶ 
Ματέρνου καὶ Μαρίνου, τῶν κολλήγων ὑμῶν, οὗς 

1 ΤῊ Τλοπα 55 (580 σ4]]6α ἔγΌτη ἃ Ὀβμορ οὗ ἐμοῖγβ, Ποπαῖι5) 
ΔΙ]οροα ἐπαὶ Οδθο ἴδῃ μα Ὀθεη σοηβεογαϊεβα Ὀγ ἃ Ὀἶβμορ (Ἐε]Ἰχ) 
ὙΠῸ ἰπ ἴῃ Τϊοοϊοιϊαη Ῥεβθουϊίοη πδα Ῥγονεᾶ ἢϊπηβοὶῦ ἃ 

484. 



ΕΓΡΦΙ ΕΒΙΑΘΤΙΟΑῚΙ, ΗΙΒΘΤΟΒΥ, Χ. ν. 117-19 

᾿ ΔΙ} ὑπίηρβ, ψμϑῖμπον σαγάθηβ οὐ Ὀυ] ποθ οὐ τ Παΐβο- 
ΟΠ ΘΚΟΙ Ὀαοἰοηροα ἴο ἔπεβα βδτηθ ομυομοβ ὈΥ τὶρηῦ, 
6 γοβίογα ἴο ἔπϑια ψἱτἢ 811 βρεθᾶ ; 80 ὑπαῦ νγε τη 
Ἰδαγῃ ἐπα ἔπου Παϑὺ γί ἀθα Πς6 τποβὺ οαγοῦα] ομδαϊ- 
Ο6Π66 ἴο {Π15 οὐ ογάθυ. Εδγε {π66 νγ6}1, Απυ]ηι, 
Οἵ τηοβὺ Ποπουγοά δηά εϑἰβομηβά ϑ51γ.᾿ 

“ 9} απ Ἱπιρογίαϊ [ιδίίον, ἔπι τοϊιϊοῖ; ἤ6 οοπιηιαπᾶς 
ἔλο λοίαϊησ 95, α δυποά 9} ὀΐδλορβ αἱ Ποηιθ οη δολμαϊῇ 
67 ἰδέ «κπῖοη ἀπά οοποογα 97} ἐἦι6 οἠπιγοοδ. 

ςς ““Οοπρίδηϊίηε Αὐυρτϑίι5 το ΜΙ δ465 Ὀίβμορ οὗ ἐπα 
ἘΒοπιδηβ, δᾶ ἴο Μϑδυῖκ. [πϑϑιηποῇῃ 885 ἀοουτηδηΐβ οὗ 
ΒΌΘΗ ἃ πδύατε αν Ῥθθη βϑηῦ ἴο τὴ6 ἴῃ πυμθο 5 ὈΥ͂ 

ΑΠπαυϊπι5, {π6 τὶρηῦ Ποπουγαθ]α ργοοοπβα! οἵ Αἰτίοα, 
 πουα ψΠΙΟἢ Ὁ ἀρρθαγϑ ὑἐπαὺ δες] δπ,1 {π6 Ὀῖβπορ οὔ τΠ6 
οἷδγ οὗ {πε Οδυπαρὶ πίδηβ, 15. οα]Π6α ἴο δοοουηΐ οἢ 

ΤΩΔΠΥ͂ ΟΠΔΥΡῈΒ ὈΥ͂ βοῖηδ οὗ Ηΐβ οοϊ]δαριιθβ ἰῃ Αἰτῖοα ; 
Δα ᾿ΠΑΒΠΠΟἢ 85 ἰὉ 566 8 ἴο τὴ ἴο Ὀ6 ἃ νΕΙῪ 56 ου5 
χηδίζευ ἐπαὺ ἴῃ ἔποβα ργονίποθβ, νυ μοι ΠὨνίηθ Ῥυονί- 
᾿ἄεποα 85 οἤοβθῃ ἰο δηὐγιθῦ ἴο τοῦ ᾿)ανούίθαηεβθ, 
Δα σψΠοΥγα ἔθου 15 ἃ σγϑαὺ υσηθεῦ οὗ ρβορῖίθ, {Π8 
χηυδυᾶε 5που]α θεὲ ἔουπα ρυτβαΐπρ' [Π 6 ὑγΟΥ56 ΘΟΌ56 
οὗ δοίίοῃ, βρ!1ὑ1πρ' ἀρ, 85 1 σγεύθ, δπα ὑπ6 ὈΙβῃορβ δὖ 
 ΨΑΥΪΔΠΟΘ ΔΙΠΟηρ' ἐμουηβοῖναϑ: Ὁ βεοπηθα ροοά ἴο π|6 
ἐπα Οδεο ]δη Ὠΐγηβ6 1, τ ἢ ἔθη Ὀίβμορβ, γ0 5661} 
ἴο 6811] Ηἴχη ἕο δοοοιυηΐ, δηᾷ βθοῃ θη οὐμοῖθ ἃ5. Π6 
ΤΏΔΥ ἄξδοη ΠΕΘΟΘΘΒΑΥΎ ἴοὸ Ηΐ5 βυϊῦ, 5Βῃου] βϑὺ 5881] Ὸ 
Βοιηα, ἐπαὺ ὑπετα ἃ μθδυΐηρ' τη  Ὀ6 σταηίοα Πΐπι ἴῃ 
ἐπα ργέβεμοα οὗ γουϊβοῖνθβ, ἀπ τοούθουϑῦ οὐ Β δὐϊοῖτ 
δα Μαΐοσμυβ δῃᾷ Μαιΐπιβ αἷβο, γοῦν ΟΟἸ]ΘΔΡΊΙ65 

ἴῃ ἐγααϊίογ, 1.6. μαᾶ 5Βυστεπάογεα ἀρ ἐπ ϑογιρίατεβ ἴο ἐπ6 Ῥᾶρδῃ 
δυϊῃου 65. Ηδποα ἐπου ΠοΙα ὑπαὶ (δθο Πα ῃ 5. ΘΟμβθου 08 
γ85 ἰηνα ἃ ; ἀπα ὈΥ ἀρροϊπίϊηρ' ἃ Ὀἴβθορ οὗ ἐποὶν οὐνη ἰπ ΗΪ5 
᾿ βἰεδα θερδη νι μαὶ 15 Κπονγῃ δ ἴμε Ποπαἰἰβδὲ βο ΐβιη. ᾿ 
ἔ 4. 



ΕΌΞΕΒΙΤΘ 

τούτου ἕνεκεν εἰς τὴν Ῥώμην προσέταξα ἐπι- 
σπεῦσαι, δυνηθῇ ἀκουσθῆναι, ὡς ἂν καταμάθουτε 
τῷ σεβασμιωτάτῳ νόμῳ ἁρμόττειν. ἵνα μέντοι 3 
καὶ περὶ πάντων αὐτῶν τούτων πληρεστάτην 
δυνηθῆτε ἔχειν γνῶσιν, τὰ ἀντίτυπα τῶν ἐγγράφων 
τῶν πρός με παρὰ ᾿Ανυλίνου ἀποσταλέντων γράμ- 
μασιν ἐμοῖς ὑποτάξας, πρὸς τοὺς προειρημένους 
κολλήγας ὑ ὑμῶν ἐξέπεμψα" οἷς ἐ ἐντυχοῦσα ἡ ὑμετέρα 
στερρότης δοκιμάσει ὅντινα χρὴ τρόπον τὴν 
προειρημένην δίκην ἐπιμελέστατα διευκρινῆσαι καὶ 
κατὰ τὸ δίκαιον τερματίσαι, ὁπότε μηδὲ τὴν 
ὑμετέραν ἐπιμέλειαν λανθάνει τοσαύτην με αἰδῶ 
τῇ ἐνθέσμῳ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ ἀπονέμειν, ὡς 
μηδὲν καθόλου σχίσμα ἢ διχοστασίαν.͵ ἔν τινι 
τόπῳ βούλεσθαί με ὑμᾶς καταλιπεῖν. ἡ θειότης 
ὑμᾶς τοῦ μεγάλου θεοῦ διαφυλάξαι ΟΛΝΜΕΥ ἔτεσι, 
τιμιώτατε. 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ἘΠΙΣΤΟΛῊΣ ΔΙ’ ΗΣ ΠΡΟΣ- 
ΤΑΤΤΕῚ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΓΤΈΝΕΣΘΑΙ ΣΎΝΟΔΟΝ ὙΠῈΡ ΤΟΥ 
ΠΑ͂ΣΑΝ ΤῺΝ ἘΠΙΣΚΟΠΩΝ ΠΕΡΙΕΛΕΙ͂Ν ΔΙΧΟΣΤΑΣΙΑΝ. 

“Κωνσταντῖνος Σεβαστὸς Χρήστῳ ἐπισκόπῳ 
Συρακουσίων. ἤδη μὲν πρότερον, ὅτε φαύλως 
καὶ ἐνδιαστρόφως τινὲς περὶ τῆς θρῃσκείας τῆς 
ἁγίας καὶ ἐπουρανίου δυνάμεως καὶ τῆς αἱρέσεως 
τῆς καθολικῆς ἀποδιίστασθαι ἤρξαντο, ἐπιτέμνε- 
σθαι βουληθεὶς τὰς τοιαύτας αὐτῶν φιλονεικίας, ; 
οὕτω διατετυπώκειν ὥστε ἀποσταλέντων ἀπὸ ,τῆς, 
Γαλλίας τινῶν “ἐπισκόπων, ἀλλὰ μὴν καὶ τούτων 
κληθέντων ἀπὸ τῆς ᾿Αφρικῆς τῶν ἐξ ἐναντίας. 

1 ΤῊΪΒ ἰ8 με γϑδαϊηρ' οὔ ἰῃε 1αὐϊπ ἀπᾶ βοπηθ Μ88. οὗ. ; 
Ἐλιβοἰι8 Πού δηα αἶβο ἰῃ 8 94 ; 6, ὅ ; ἴῃ 680 ἢ δᾶβ86 ΘΗΝ 
τοδαᾶβ {πὸ ξαΐ, ἱπαϊο, 
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ΠΤ ἌΤΟΑΣ, ΗΙΒΤΟΒΥ, Χ. ν. 190-921 

(γΒοῖα 1 Πᾶνα ογάἀοιθα ἴο μαβίδεῃ ἰο βουμα ἴον ἐπὶβ 
Π ττροθο), ἴῃ 50 ἃ ΤΔΉΠΟΥ ἃ58 γ6 ΤΔΥ ρετοεῖνα ἴο 
ΟΡ6 ἴῃ δοοογάδποα στη {π6 τηοβὲ βδογοᾶ αν. Νογου- 
᾿ ἔμε]εββ, ὑπαὶ γ8 τηδὺ πᾶνβ ἐπε ἔ]]6οὺ Κπον]εᾶσε οὗ 
8}]} ἔΠ686 βδτηθ τηδύξευβ, 1 Πᾶνα βι] οἰ πδα ἴο τὴν Ἰδέξου 
ΟΟΡΐ65 οὗ {π6 ἀοουτηοηΐβ ἐμαὶ σγοτα βθηῦ ἰὸ πὰρ ὈΥ͂ 
ἈΑπυϊΐηυβ, ἃπα Πᾶνε ἀἰβραίομθα ἔπθῖι ἴο γοῦν δἴοτε- 
Βα οοἸδασιιθβ. ὙΠΟ θη γοῦν ΕἸττηπε55 τεϑᾶϑ, 
δε Μὴ σαῦρα ὈΥ ψῇηδὺ τοι ποά ἐπα ταοϑὲ οἀτοίαὶ 
Ἰηναπιραἰοι οἂπ θ6 τηδάθ οὗ {πε δρογε-τηθηϊὶοπθᾶ 
Βυϊΐ, ἀπ ἃ Ἰυδὺ ἀδοϊβίοι αυυϊνεα δὲ; βἴποα ἰδ ἄοϑϑ 
ποὺ δβοᾶρα {πε ποίϊοε οὗ γουῦ (δγείαϊπθϑβ ἐπαὺ τΠ6 
γαϑρεοὶ ψῃοἢ 1 ρὰν ἴο ἐπε Ἰανα! Οδίμοῖῖς Ομυγοἢ 
͵ἶθ 80 σγοαῦ, ἐπαὺ 1ὺ 5 Τῦ σῖβῃ ὑμπαῦ γα 5Βῃου]ᾶ ἰδᾶνε 
ὯΟ 560 Πΐβτη ὑυβδίβοενυεν οὐ ἀἰν βίοῃ ἰπ Δὴγ ρἷδοθ. Μδὔγ. 
ἴμε αἰνίηϊγ οὗ {πΠῸ συεαὺ αοά ργϑβεῦνθ 1 γοῦ βδξεὶγ 
ἴον ΤηδηΥ γα 875, τηοϑὺ Ποπουγϑᾶ ϑ1:8.2" 

ΟὈρῃ 97) απ ]ηιρογὶαὶ Γ,οἰίογ, ἴηι τυλιοῖ, ἢδ ρσῖυο5 ογ675 
70 γ ἐλε ἀοίϊαϊηρ ὁ α δοοοπά ϑυῳποὰ 7ον ἰδ ριγροϑα οὗῦ 
τοηιουῖηρ αἷϊ αἀἰυϊδίοπ ἀπιοηρ ἐ6 δίδἠλορε. 

᾿ς “ Ὀοπροίαπείϊπα Απριϑῦις ἴο ΟΠγοβῦιϑ Ὀίβμορ οὗ ὑπ6 
Θγγδοῦβθηβ. ΑἸΓΘΔΑῪ οἡ ἃ ἔὈυΊΟῚ οοοαβίομ, ΜΠ 6 η 
ΒΟΙῚ6 ἴῃ ἃ 856 δπα Ῥϑύνειβα σϑηπεῦ θαρδη ἴο ογθαΐα 
αν 5ῖοπ5 στ τεραγα ἕο Π6 ψουϑῃΐρ οἵ ὑπ Βοῖγ δπά 
Πϑανθηὶν Ῥοναῦ δηα ἐπ6 Οδίμο]ῖς το] σίομ, ἴῃ ΤΩΥ͂ 
ἀἰεβίγε ἴο ουὖὺ 5ῃογῦ βοῇ ἀἰββθηβίομβ διηοηρ ὑπ 61, 
ΤΠ δᾶ σίνεῃ ογάδυβ ἴο {πΠ6 εἴἴδβοῦ ὑπαὺ οουίαϊπ ὈἰβμοΡ5 
ΟΒΠου]α 6 βϑηΐ ἔτογη αδϑυ], πᾶὺ ἔασίμον, ἐπαὺ {Π6 
ὈΡΡοβίηρ ραγξΐθθ, ψγῆο σεῦ οοπίθπαϊηρ' ΒΕ ΡΡΟΓΏΪ 

Ο36Κ. “8ιγ᾽; Ὀυΐ ἐπε 1 αἰ. σουγεοῖν σίγα {π6 Ρ]υγ Δ]. 
ΤῊΣ 1,οἰΐθυ, Πουγανεῦ, 566 Πη5 ἴὸ πᾶνε θθθη δαἀάγεββεα ῥυϊποὶ- 

Υ ἴο Μιηίαάοθ: ποιἰμίπρ 15 Κπονη οὐ Μαῦκ, γγῆο 18 
ϑϑοοίαίθα τ Ἱ ἢ Πίτη ἰπ ἰπ6 ορεπίηρ' 5βεπΐεποθ. 
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ΕΠΒΕΒΙΌΒ 

μοίρας καταλλήλως, ἐνστατικῶς καὶ ἐπιμόνως 
διαγωνιζομένων παρόντος τε καὶ τοῦ τῆς Ῥώμης 
ἐπισκόπου, τοῦτο ὅπερ ἐδόκει κεκινῆσθαι, δυνηθῇ 
ὑπὸ τῆς παρουσίας αὐτῶν μετὰ πάσης ἐπιμελοῦς 
διακρίσεως κατορθώσεως τυχεῖν. ἀλλ᾽ ἐπειδή, ὡς. 
συμβαίνει, ἐπιλαθόμενοί τινες καὶ τῆς σωτηρίας 
τῆς ἰδίας καὶ τοῦ σεβάσματος τοῦ ὀῤπύθιδοο, τῇ 
ἁγιωτάτῃ αἱρέσει, ἔτι καὶ νῦν τὰς ἰδίας ἔχθ ρας 
παρατείνειν οὐ παύονται, μὴ βουλόμενοι τῇ ἤδη 
ἐξενεχθείσῃ κρίσει συντίθεσθαι καὶ διοριζόμενοι 
ὅτι δὴ ἄρα ὀλίγοι τινὲς τὰς γνώμας καὶ τὰς ἀπο- 
φάσεις ἑαυτῶν ἐξήνεγκαν ἢ καὶ μὴ “ πρότερον 
ἁπάντων τῶν ὀφειλόντων ζητηθῆναι ἀκριβῶς ἐξ- 
ετασθέντων πρὸς τὸ τὴν κρίσιν ἐξενέγκαι “πάνυ 
ταχέως καὶ ὀξέως ἔσπευσαν, ἔι τε τούτων ἁπάν- 
τῶν ἐκεῖνα συμβαίνει γενέσθαι, τὸ καὶ τούτους 
αὐτοὺς ἀδελφικὴν καὶ ὁμόφονα ὀφείλοντας ἔχειν 
ὁμοψυχίαν αἰσχρῶς, μᾶλλον δὲ μυσερῶς ἀλλήλων 
ἀποδιεστάναι καὶ τοῖς ἀνθρώποις τοῖς ἀλλοτρίας 
ἔχουσι τὰς ψυχὰς ἀπὸ τῆς ἁγιωτάτης θρῃσκείας 
ταύτης πρόφασιν χλεύης διδόναι,---ὅθεν προνοη- 
τέον μοι ἐγένετο, ὅπως Τοῦτο ὅπερ ἐχρῆν μετὰ 
τὴν ἐξενεχθεῖσαν ἤδη κρίσιν αὐθαιρέτῳ συγκατα- 
θέσει πεπαῦσθαι, κἂν νῦν ποτε δυνηθῇ πολλῶν 
παρόντων τέλους τυχεῖν. ἐπειδὴ τοίνυν πλείστους: 
ἐκ διαφόρων καὶ ἀμυθήτων τόπων ἐπισκόπους εἰς 
τὴν ᾿Αρελατησίων πόλιν εἴσω Καλανδῶν Αὐγού- 
στων συνελθεῖν ἐκελεύσαμεν, καὶ σοὶ γράψαι. 
ἐνομίσαμεν ἵνα “λαβὼν παρὰ τοῦ λαμπροτάτου 
Λατρωνιανοῦ τοῦ κονρήκτορος Σικελίας δημόσιον 
ὄχημα, συζεύξας σεαυτῷ καὶ δύο γέ τινας τῶν ἐϊξ 
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ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΒΥ, Χ. ν. 21-.98 

ΔΗ ρογϑίβιθηευ ἱοσοίμευ, Βῃου] ΡῈ ϑυτητηοπδά ἔξοτα 
ΠΟ Αβήορα; ἐπαΐ 80, ἴῃ ἐπε ργββεποα ἃ͵5ο οὗ ἐπε Ὀῖββορ 
᾿ οἔΒομαο, {Πἰ5 αασϑύϊοη πο ἢ ἀρροατθᾶ ἴο μανε θθθὴ 
᾿ γαϊδεα τηϊρην ἐῃγοιρἢ ἐπεῖν οοτηϊηρ' γθοεῖνε ἃ τὶρμὶ 
᾿ Βοϊυξίοη ΕΥ̓͂ πηθ8ῃ8 οὗ ἃ φδγθία] Ἔχαυηϊπαὐϊοη ἴῃ ΕΥ̓ΘῪ 
ΟΠ Ραγίϊουϊαν. Βυὲ βίποθ, δβ 1 Βδρρθῃβ, βούηβ, ἔουροῦξα! 
 Βοΐἢ οὗἉ ἐποῖν ονστι βαϊναϊίοπ ἀπά ἐμ γενθύεποα μον 

οὐγα ἴο {πεῖν τηοϑὺ ΠΟΙῪ το] ρίοη, Ἔνθη ΠΟΥ ἀο ποὺ 
᾿ς 66886 ἴο ρεχρούίαπαϊε {πεῖν Ῥυϊναῖθ θηγη 165, Ροῖπρ' πἢ- 
᾿ς ΜΠ] Πρ ἴο οοπέοττα ἴο {πὸ Ἰπαἀρουιθηῦ ΔΙΓΘΔαῪ ραββοᾶ, 
᾿ς δη6 δἰηυτηίπρ ἐπαὺ δέθον 41} 1Ὁ νγὰβ ἃ ἔδνγ ρεύβοιιϑ 0 
 ράνα ἐποῖν ορ᾽ πίομβ πα ἀδοϊβίοηβ, οὐ ὑπαὶ ἔπῈῪ γετα 
᾿ς πα ΒυυΥ ἴο ρ885 ᾿πἀροτιηθηῦ νοΥῪ ΒρΘ αν πα 5ΠΔΥΡΙΥ 
Ο ψπουΐ Πανίπρ' ἢγϑὶ δοουγαίεὶν δχατηϊπθαᾶ 411 ἔποβα 
Ο χηδίξειβ ὑπαὶ οὐρῃῦ ἴο πᾶνε Ῥεεῃ ἱπνεβεϊραϊεά ; 
 ΔΠ6 51Π06, 85 ἃ γεβυ]ὺ οὗ 811 {Πϊ5, 1 Πδ5 σούὴθβ ἴο ρδ85 

᾿ς ἐδαΐ Ἔνβῃ ἔΠοβ6 νϑΥῪ Ῥϑύβοῃβ, Ψηο ουρῆῦ ἴο ΡῈ οἵ οπθ 
 χηϊηα ἴῃ ὈγΟΙΠοΥν οοποογά, ἀγα βεραιαὺθ ἔγουη βοὴ 
 ΟΥΠΕΓ ἴῃ ἃ αἰβρυδοθῖα!, πα ταῦμοὺ ἴῃ δῃ ΔΟμΜΪΠΔΡ ]ς, 
ἐαβῃϊοι, δῃᾶ οἷνε ἴο ὑποβθ τπθη ΜΠΟΒ6 501115 816 
 ΒΕΓΔΏΡΘΥΒ ἴο ὑΠη15 τηοϑὺ ΠΟΙῪ το]ἱρίομ ἕο βοοῦς --Πογο- 
 ἔογα 1Ὁ Ῥεβοδτηθ ἱπουτηθεπὺ ἀροη τὴ ἴο ργονίαε ἐμαὶ 

᾿ς ἐπαὺ ψΒοἢ οαρῆΐ ἰο Πᾶνε οδαβθα ὈῪ νοϊαπίαγυ ἀρτθο- 
 χηρηΐ, δἴϊευ ὑπεῸὸὶ Ἰυδσειηθηὺ δἰγθδαν ρϑββθᾶ, τὩδῪ 
 δγεῃ μουν, ἰδ ροββίθ]ε, 6 επᾶβα ὈγῪ π6 ργθβεῆοα οἵ 
 ΤΩΔΗΥ͂ ΡΘΙΒΟΠ5. [Πδϑυλθοἢ, ἐΠαΥ οἴΌγ 6, ἃ5 νγα Πᾶν ΘΟ Π- 

᾿ ΙηΔη66α ἰπδαὺ ΨΕΙῪ ΤΩΔΩΥ Ὀθῆορβ ἴτουη νδυίοιιβ δπά 
ΠΌΤΟΥ 685 Ρ]8 665 5Που]α Δ5β6π]0]6 αὖ ὑπ6 οἷζγ οὗ 
 Αὐ]εβ Ὀγ {πε Καϊεπᾶς οὗ Απριυβῦ, γα πανα ὑπουσπῦ 1 
 ροοᾶ ἴο ντῖΐα ἴο ἔΠ66 α͵50, ἐπδὺ ἔποι 5ῃουϊάθβὺ ργόοσυγα 
- Εις ἔπε σὶρ Ποῃουσδῦ]α Γ,αἰτοπίδηιβ, ἴῃ 6 “΄ οοΥ- 
᾿ χροίουῦ 1 οὗ δον, ἃ ρυ]ῖο νεῃῖο]θ, δπᾷ Ἰοἰπίηρ ἴο τῇ ν 

Σ Τὴ ἐπα ἐουχίῃ σδηξατν ἐπὶ5 τγαὰβ ἐπα ἐἰ]|6 οὗ σον ΠΟΙΒ οὗ 
 φεγίαϊη ΡῬγονίποθϑς 
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ἘΠΘΕΒΙΤΞ 

τοῦ δευτέρου θρόνου, οὗς ἂν σὺ αὐτὸς ἐπιλέξασθαι 
κρίνῃς, ἀλλὰ μὴν καὶ τρεῖς παῖδας τοὺς δυνησο- 
μένους ὑμῖν κατὰ τὴν ὁδὸν ὑπηρετήσασθαι παρα- 
λαβών, εἴσω τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐπὶ τῷ προειρημένῳ 
τόπῳ ἀπάντησον, ὡς ἂν διά τε τῆς σῆς στερ- 3 
ρότητος καὶ διὰ τῆς λοιπῆς τῶν συνιόντων ὁμο- 
ψύχου καὶ ὁμόφρονος συνέσεως καὶ τοῦτο ὅπερ 
ἄχρι τοῦ δεῦρο φαύλως δι᾿ αἰσχράς τινας ζυγο- 
μαχίας παραμεμένηκεν, ἀκουσθέντων πάντων τῶν 
μελλόντων λεχθήσεσθαι παρὰ τῶν νῦν ἀπ᾽ ἀλλήλων 
διεστώτων, οὕσπερ ὁμοίως παρεῖναι ἐκελεύσαμεν, 
Ἀν μι εἰς τὴν ὀφειλομένην θρῃσκείαν καὶ πίστιν 
ἀ δελφικήν τε ὁμόνοιαν κἂν βραδέως ἀνακληθῆναι. 
ὑγιαίνοντά σε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ διαφυλάξαι 
ἐπὶ πολλοῖς ἔτεσιν. 

ΥΙ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΙ’ ἩΣ 1] 
ΧΡΗΜΑΤᾺ ΤΑΙ͂Σ ἘΚΚΛΗΣΙΑΙ͂Σ ΔΩΡΕΙ͂ΤΑΙ 

“Κωνσταντῖνος Αὔγουστος Ἰζαικιλιανῷ ἐπι- 
σκόπῳ Χαρταγένης. ἐπειδήπερ ἤρεσεν κατὰ πάσας 
ἐπαρχίας, τάς τε ᾿Αφρικὰς καὶ τὰς Νουμιδίας καὶ 
τὰς Μαυριτανίας, ῥητοῖς τισι τῶν ὑπηρετῶν τῆς 
ἐνθέσμου καὶ ἁγιωτάτης καθολικῆς θρῃσκείας εἰς 
ἀναλώματα ἐπιχορηγηθῆναί τι, ἔδωκα γράμματα 
πρὸς Οὖρσον τὸν διασημότατον καθολικὸν τῆς 
᾿Αφρικῆς καὶ ἐδήλωσα αὐτῷ ὅπως τρισχιλίους 
φόλλεις τῇ σῇ “στερρότητι ἀπαριθμῆσαι φροντίσῃ. 
σὺ τοίνυν, ἡνίκα τὴν προδηλουμένην ποσότητα 3 
τῶν χρημάτων ὑποδεχθῆναι ποιήσεις, ἅπασι τοῖς 
προειρημένοις κατὰ τὸ βρέουιον τὸ πρὸς σὲ παρὰ 

1 4,6. ῬΥοΒΌυ ο 5, 
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ἘΕΟΟΙΜΒΤΑΒΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, Χ. ν. 98. νι. 9 

᾿ς ΘΟΙΏΡΔΗΥ͂ ὕνγχο ΟὐΠΕΥ5 οὗ ἐποβα οἵ {πε βθοοπᾶ τδηϊ.,1 
᾿ ΥὙΥΠΟΙΏΒΟΘΥΟΙ ἔμουι ἐπ γ561} τηαγεϑὺὶ ἀδθοίᾷθ ἰο οἤοοβθ, 

᾿ς 8Π6, τηογϑουοὺ, ἑακίηρ ψ ἢ γοὺ ἔπγθα βουναηὲβ ψΠῸ 
᾿ς 58|4}} θὲ 80]68 ἴο αἰδεπα ἀροῃ γοὺ ου ἐπε γᾶν, ἀο ἐμοὰ 

6 ῥγεβεηΐ δὲ ἐπ δρονε-τηθηξίοπθα ρδοας Ὀγ ἐμαὶ 
ΒΘ ὍΔΥ ; 50 ὑπαὶ θοΐῃ ὈῪ τὴν Εἰνιθηθθβ ἀπ ὈΥῪ 
ἴῃ86 υπαηΐτηοιιβ σϊϑάοτη οὐ {πε οὐμεὺβ δϑβειηθ]οά, 
ὉΠ15 αυδΥτε] αἰ8οὸ (νυ ΐοἢ Εἰ ἐμ υῖο, Υ σθᾶβοι οὗ οοσίαΐῃ 

ς΄ Αἰἰβρυδοῦῖα] οοηὐθηὐίοπβ, μ85 τη ηξαϊη θα ἃ ταΐβουδθ]ο 
᾿ς δχίϑίθποθ), ψῃΘη 8}} ἢ85 θθεπ μϑαγᾷ ὑπαὶ ψ}}} θὲ βαϊᾷ 
δ γ ἔδποβαὲ ΨἘο 816 πον αὖ νδυΐδποα ΔΙΉΟΙρ' ἐΠπουηβοῖνοβ, 
 ΨΠοὴὴ ΠἰἸκουνῖβα γα Πᾶνα οοτηπηδηθα ἰο θ6 Ῥτγαβθηΐῦ, 
ΠΟ ΤΙΏΔΥ, ἰξ ΟΥΪγ ἰαγαΐγ, σἷνα ρῖδοθ ἴο ἃ ἀπε βἐδΐβ οὗ 
᾿ χε]ρίοῃ ἀπά ἔαιτἢ πα Ὀγοι μουν οοποουᾷ. Μαγν {δε 
᾿ς ΑἸπρηΐν αοα ρῥγάέβοῖνα ἐπε ἰῃ ροοα ΘΑ] ἔῸΥ τηδηΥ 
᾿ Ὑγοδγ8.᾿ 

ος ΨΙ. Οὑρῃ 00 απ ]ηιρογίαϊ 1,ρἰέον ἐπι τυλιοῖ σγαπίς ὁ 
᾿ς φιοηθῃ 76 ηιαίίο ἰο ἐΐ οἰιιγοοδ. 

“ (οπδίύδηἑίηθ Απρυβίαβ ἰο Οδθο δ Ὀίβμορ οὗ 
Οανίπαρθ. Ἐουδϑυλθοῇ δ5 Ὁ 85 6 θη ΟἿΣ Ρ]θάβυσα ἴῃ 

᾿ς 8}} ργονίποθβ, πᾶιηοὶν ἐμε Αἰτίοδῃ, ἐμ 6 Νυμι ἴδῃ ἀπα 
᾿ς {πε Μαυτεϊδηίΐδῃ, ὑπαῦ βουηονμαὺ θα οοπ γί θαϊεα ἴον 
᾿ς ΘΧΡΘΠΒ68 ἴο οοΥξαίη βρεοϊ θα τηϊηΐϊϑέουβ οὗ ὑπΠ6 Ἰανν τα] 
᾿ς ἃ πα τποϑὺ ΠΟΙΪΥ (δίμοῖο τε] ρίομ, 1 μάνα ἀἰβραίομεα ἃ 
᾿ Ἰείξεν ἴἰο ἴὔτουβ, ἐπε τηοϑὺ ἀἰβυϊπρυβηθα ἤπδπος 
τ χηϊηίϊδίεν οὗ Αἴτίοα, ἀπᾶ μᾶνε ποιῇ ἴο Πίπι ἐμαὶ μθ 

6 σαΥ [Ὁ] ἴο ΡΥ ονϑὺ ἴο ἔῃ γ Εἴττωπθββ ἴσα ἐπουβαπα 
᾿ς 2005. Ὧο ἔπου ὑπογεΐοσθ, θη ἔποὺ 588] βθοῦσα 
᾿ς Δε] νου οὗ ὑπ6 δίογεϑαϊα βυγη οὐ ΤΌΠΟΥ, σίνα ΟΥ̓ θ 8 

ἐπιαῦ ὑΠ18 πο ΠΘΥ μα ἀἰδβυυ θαξοα διμοπρ' 41} ἐπΠ6 ἀρονεο- 
ταθη ΟΠ α ΡΘυβοη85 ἴῃ δοοογάδπος σἱτῃ ἐπα βοῃθάι]α 

᾿ς Σ57ΤΒε μη)18 νχᾶβ οὐἱρίπα!]ν ἃ Ῥδρ' οἵ 51π18}} οοΐπβ, θὲ δῇον- 
ψγατιᾶβ οάτης ἰο δεποὶς ἃ οοἰη ἰἰβο] , ἐμ ἀοι]Ὲ ἀσπαγία8. : 
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ΕΌΞΕΒΙΓΒ 

« ,ὕ 3 Ν “ Ν ’ ὃ ὃ -“ Οσίου ἀποσταλὲν ταῦτα τὰ χρήματα διαδοθῆναι 
κέλευσον. εἰ δ᾽ ἄρα πρὸς τὸ συμπληρωθῆναί μου 8 
τὴν εἰς τοῦτο περὶ ἅπαντας αὐτοὺς προαίρεσιν 
ἐνδεῖν τι καταμάθοις, παρὰ ᾿ΗἩρακλείδα τοῦ ἐπι- 
τρόπου τῶν ἡμετέρων κτημάτων ἀναμφιλέκτως 
ὅπερ ἀναγκαῖον εἶναι καταμάθοις, αἰτῆσαι ὀφείλεις, 
καὶ γὰρ παρόντι αὐτῷ προσέταξα ἵν᾽ εἴ τι ἂν 
χρημάτων παρ᾽ αὐτοῦ ἡ σὴ στερρότης αἰτήσῃ, 
ἄνευ δισταγμοῦ τινος ἀπαριθμῆσαι φροντίσῃ. καὶ 4 
ἐπειδὴ ἐπυθόμην τινὰς μὴ καθεστώσης διανοίας 

“-“ ,ὔ 

τυγχάνοντας ἀνθρώπους τὸν λαὸν τῆς ἁγιωτάτης 
" κ᾿ ᾽ , , " « ,ὔ καὶ καθολικῆς ἐκκλησίας φαύλῃ τινὶ ὑπονοθεύσει 
͵ ΚΣ. , , 3 ,ὔ βούλεσθαι διαστρέφειν, γίνωσκέ με ᾿Ανυλίνῳ 

3 7 3 Ἁ Ἁ Α , “- ᾽ , ἀνθυπάτῳ ἀλλὰ μὴν καὶ ἸΠατρικίῳ τῷ οὐικαρίῳ 
τῶν ἐπάρχων παροῦσι τοιαύτας ἐντολὰς δεδωκέναι 
ἵν᾽ ἐν τοῖς λοιποῖς ἅπασι καὶ τούτου μάλιστα τὴν 

᾿ 

προσήκουσαν φροντίδα ποιήσωνται καὶ μὴ ἀνά- 
σχωνται περιορᾶν τοιοῦτο γινόμενον. διόπερ εἴ δ 
τινας τοιούτους ἀνθρώπους ἐν αὐτῇ τῇ μανίᾳ ἐπι- 
μένειν κατίδοις, ἄνευ τινὸς ἀμφιβολίας τοῖς προ- 
εἰρημένοις δικασταῖς πρόσελθε καὶ αὐτὸ τοῦτο 
προσανένεγκε ὅπως αὐτοὺς ἐκεῖνοι, καθάπερ αὐτοῖς 
παροῦσιν ἐκέλευσα, ἐπιστρέψωσιν. ἡ θειότης τοῦ 

7 “-“ ,ὔ ὌΝ “ ΝΜ ᾽) 

μεγάλου θεοῦ σε διαφυλάξαι ἐπὶ πολλοῖς ἔτεσιν. 

ΝΙΙ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ἘΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΙ' ΗΣῚ 
ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΒΣΤΏΤΑΣ ΤῺΝ ἘΚΚΛΗΣΊΩΝ ΠΑΣῊΣ ΑΠΟ- 

ΛΕΛΥ͂ΣΘΑΙ ΤῊΣ ΠΕΡΡῚ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΤΕΙ 

“Χαῖρε, ᾿Ανυλῖνε, τιμιώτατε ἡμῖν. ἐπειδὴ ἐκ 
πλειόνων πραγμάτων φαίνεται παρεξουθενηθεῖσαν 

1 Τῃ {πὸ δαμϊπἰβεγαϊίομ οὐ ἐπὶβ ρευϊοα, ἔπε θαυ γὰ5. ἐπ 
ΒΌνΟΓΠΟΥ οὗ ἃ “ ἀἴοσθβα ᾿᾿ ΟἹ 5ΓΟῸΡ οὗ Ῥγουίποαβ : ἐπα Ῥγεῖθοξ 
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ἘΘΟΙΜΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, Χ. νι. 9---νῖι. 1 

᾿ βοηῦ ἴο {πε Ὀγ Ηοβίυβ. Βαΐ 1, δἴδου 411, μοι 58Π4]} 
 ἢπά {ὑπαὺ ἵπετα 15 δυρηϊ Ἰδοκίηρ᾽ ἴον ἐπε ΕΠ ]τοπὶ οὗ 
 ἐπΠῖβ τὴν ΡυγΡΟΒβ6 ἴῃ τεϑρεοῦ οὔ ἔπϑτὴ 8]1, ἔμου 5ῃου]άεϑὺ 
δὶς ψιπουΐ ἀουθίϊηρ νυν μαύβοανον ὕμπου βπαδϑὺ ἴο θ6 
᾿ ΠΘΟΘΒΘΘΙῪ ΠΌτη Ηουδο11465 οὔτ ργοουγαῖου ἤβοδ]. ἘῸΣ 
 ἰηαορᾶ ψμθη ἢ νγὰβ με 1 σάνε ᾿ΐπὶ ογάσθυβ ἐπαὺ 1 

ἐῃγ ΕἸττηπ685 5Που]α 5]. ΔΩΥ͂ ΤΠΟΠΘΥ ἔτοτη Ἠΐτη, ΠῈ 
5ῃου]α θα οἀγοία! ἴο ῥδγὺ Ὁ ονϑὺ νυ ἱυποιιῦ ΔῊΥ ΒΟΓΌΡΪΘ. 
Απᾶ 5ἴποθ 1 πᾶνε ἰδθαγηῦ ἐπαὺ οογίαϊῃ Ῥουβοηβ οὗ 
ἀηϑίδ]α τΐπμα ἀγα ἀδβίγουβ οὗ ζυγπίπρ' αβῖ4 6 ὑπ6 Ἰαῖτν 
οὗ {π6 τηοϑὺ ΒοΙν δῃηὰ (δέμο]ς Ομυσοη ὈΥ βοπια νἱ]α 
τηϑὶμοά οὔ βεαποϊίοη, πον ὑπαὶ 1 Πᾶνε σἵνϑῃ βιιοἢ οοτα- 
τηδηάς ἴο Απυ]ΐπυβ, {Π6 Ῥυοοοηβα], Πα τπούθοναῦ ἴο 
Ῥαϊγϊοῖαβ, ἐῃ6 ραν οὗ ἴμς Ῥγεξεοῖβ, ψῇθη {παν ὑγου 6 
Βετθ, ἐμαὺ ὑΠπ6γ 5ῃου]ά σίνε ἀπε αὐϊεπύϊοη ἴπ 4}} οὐδ ὺ 

 χηδίξοιβ Δπα δβρθοίδ!])ν ἴῃ {Πἰ5, ἀπᾶ ποῦ βυϊου βιο ἢ δὴ 
ΟΠ ροοτθμοα ἰο μὲ ονειοοκεᾶ : ἐπογείοσα 1 ἐποὰ 

ΦΜ 

ἅφσς ἀν» να φ' Νρλρονον τοῦ λοι» .ν..ς νυ ἘΠ ἘΝ ὙΝΥΜΕΟ ΤΥ τὴ ἀαμουνς, Ὑλ 

ἘΈΡῈ ΗΟ 

οὈβευνοϑὺ ΔΗΥ͂ 5ΒΌΘΗ τηθῃ οοηἐ πυΐηρ' ἴῃ ὑῃϊ5 τηϑ 6885, 
ἄο ποὺ ποι Πεϑίϊαῦα ἴο σὸ ἴο πε δρονε-τηθηϊοπθα 
Ἰυᾶρεβ δπᾶ Ῥυΐπρ' ὑΠ|5 τπδύζευ θαΐογα ὑμθπι, 80 ἐπα 
(5 1 οοτητηδπᾶθα ἔμετα Π θη ΤΠΕΥ σγοτα Π 6.6) ὕπο Ὺ 
ΤΩΔῪ ἔυγῃ ἔμ6β6 ῬθόΌρὶβ ἔτουα ἐπμποῖν αὐτου. Μδγ {ῃ6 
ἀϊνιπιῦγ οὗ {π6 ρυθαὺ Οοα ργεβεῦνε {π86 Ὁ. τηδην 
γε 8785. 

ΨΙ1. Οὐρῃ 97) απ Ϊπιρογίαὶ 1,οἰέογ., ἐπὶ τυλίοὐ, 6 ρἴυνο8 
ογάογ5 ἐπαΐ ἐλ ργοοίἀοηί5 97 ἐἶι6 ολιιγοῖος ὃ τοϊδαδε Κγοπι 
αἷΐ ρειδίϊο οἤίοο8. 

“Οτεεθηρ, Απυ]ΐπυβ, ΟἿ τηοϑὺ Βοπουγοά Θισ, 

Βίποα ΠΌτω ταϑ}Υ ἔδοὶβ 1 ἀρρθδὺβ ὑπαὺ {Π6 βεϑὐεπρ' ἂὖ 

μαᾶ υὑπᾶροὺ Πἰβ οοπίτοὶ ἃ 531}}} ἰαυρεν δατηϊηϊβίγαϊξι νθ ἀγθᾶ. 
Ῥαϊτιοῖιβ 5 νίοαν οἵ Αὐτγίοα νγὰβ ἰπ ἐπα }τγβαϊοίίοη οὗ {Π6 

Ῥιεξεοὶ οἵ [ἰὰ]γν. Ηἰβ {16 υὐοαγέμ8 ργαοζθοίογιηι (0].} 8. ἃ 

τος οὐ πιοτα αποϊοπὲ ἄαγϑ, θη ἐπα Ργαέεοϊβ γε τοραγαθα 
85 δϑϑοοσίαἰθα ἐοροῖποῦ ἴπ οὔοθ. 
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ἘΠΒΕΒΙΟΘ 

τὴν θρῃσκείαν, ἐν ἣ ἡ κορυφαία τῆς ἁγιωτάτης 
ἐπουρανίου αἰδὼς φυλάττεται, μεγάλους κινδύ- 
νους ἐνηνοχέναι τοῖς δημοσίοις πράγμασιν αὐτήν 
τε ταύτην ἐνθέσμως ἀναληφθεῖσαν καὶ φυλαττο- 
μένην μεγίστην εὐτυχίαν τῷ Ῥωμαϊκῷ ὀνόματι 
καὶ σύμπασι τοῖς τῶν ἀνθρώπων πράγμασιν ἐξ- 
αίρετον εὐδαιμονίαν παρεσχηκέναι, τῶν θείων εὐὖ- 
εργεσιῶν τοῦτο παρεχουσῶν, ἔδοξεν ἐκείνους τοὺς 
ἄνδρας τοὺς τῇ ὀφειλομένῃ ἁγιότητι καὶ τῇ τοῦ 
νόμου τούτου παρεδρίᾳ τὰς ὑπηρεσίας τὰς ἐξ 
αὐτῶν τῇ τῆς θείας θρῃσκείας θεραπείᾳ παρ- 
ἔχοντας τῶν καμάτων τῶν ἰδίων τὰ ἔπαθλα κομί- 
σασθαι, ᾿Ανυλῖνε τιμιώτατε. διόπερ ἐκείνους τοὺς 3 
εἴσω τῆς ἐπαρχίας τῆς σοι πεπιστευμένης ἐν τῇ 
καθολικῇ ἐκκλησίᾳ, ἧ ἸΚαικιλιανὸς ἐφέστηκεν, τὴν 
ἐξ αὐτῶν ὑπηρεσίαν τῇ ἁγίᾳ ταύτῃ θρῃσκείᾳ παρ- 
ἔχοντας, οὕσπερ κληρικοὺς ἐπονομάζειν εἰώθασιν, 
ἀπὸ πάντων ἅπαξ ἁπλῶς τῶν λειτουργιῶν βού- 
λομαι ἀλειτουργήτους διαφυλαχθῆναι, ὅπως μὴ 
διά τινος πλάνης ἢ ἐξολισθήσεως ἱεροσύλου ἀπὸ 
τῆς θεραπείας τῆς τῇ θειότητι ὀφειλομένης ἀφ- 
έλκωνται, ἀλλὰ μᾶλλον ἄνευ τινὸς ἐνοχλήσεως τῷ 
ἰδίῳ νόμῳ ἐξυπηρετῶνται, ὧνπερ μεγίστην περὶ 
τὸ θεῖον λατρείαν ποιουμένων πλεῖστον ὅσον τοῖς 
κοινοῖς πράγμασι συνοίσειν δοκεῖ. ἔρρωσο, ᾿Ανυ- 
λῖνε, τιμιώτατε καὶ ποθεινότατε ἡμῖν.᾽᾽ 

ὙΠ]. Τοιαῦτα μὲν. οὖν ἡμῖν ἡ θεία καὶ οὐράνιος 1 
τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐπιφανείας ἐδωρεῖτο χάρις, 
τοσαύτη τε ἅπασιν ἀνθρώποις ἀγαθῶν ἀφθονία. 
διὰ τῆς ἡμετέρας ἐπρυτανεύετο εἰρήνης. καὶ ὧδε 
μὲν τὰ καθ᾽ ἡμᾶς ἐν εὐφροσύναις καὶ πανηγύρεσιν 2 
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Ἷ ἘΓΘΟΙ,ΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΒῪ, Χ. νι. 1---ντῖι. ῷ 

παιρΗϊ οὗ αἀἰνίπα νγουβηΐρ, ὈῪ συ ἢ τΠ6 Πρ" οϑὺ ταν ου- 
ΠΟΘ ἴον {Π6 τηοδὺ ΠΟΙΥ δπὰ Ἠθαυθηὶ [Ρουθ }] ἰ8 
Ρτγεβουνθᾶ, μὰβ Ὀγουρῃῦ ρυθαῦ ἀδηρθὺβ ὑροὶ ΡαΡ]1ο 
 αἴαῖγβ, ἀπα ὑπαὺ 105 Ἰανν ἔα] γαϑιογαύίου πα ργθβογνᾶ- 

᾿ ἐΐοπι αν θεβϑίονεα {πΠπ σγεδίεϑῦ σοοά ἔογΐαπα οα {Π6 
 Βογηδη Πδ͵Ω6 ΔΠ6 5] ΠρΡῚ]ΔΥ ῬΥΟΒΡΘΥΥ ΟἹ 81} πα αἴαὶγτβ 
οὗ τηδηκίηα (ἴον 1 15 {π6 Ὀἰνίπθ Ῥγονίάθεποθ ψῃῖοἢ 

Βαβίουνβ ἐΠ6856 Ὀ]εββίηρ8): [Ὁ Πδ8 βθοπιθᾶ ροοά ὑμαὺ 
Οἴποβα τῆθη Ψηο, ψἱ ἅπα ΠοΟ]μ688 δἀπα οοπδίδηϊ 
 Οὔβουνδηοα οὗ {Π|8 ἴανν, Ὀεϑῦουν ὑπιεὶν βευνίοθβ οἡ τῃ68 
᾿ Ρεγξογιπδπος οὗ ἀϊνίπε σγουβῃΐρ, βου] τβοεῖνε τῃ6 
᾿ χονγαγβ οὔ ἐμ οἷν ονγῃ ΙΔ θουγ5, τοῦ Ποπουγοᾶ Αἴ πα8. 
 ΥΥεγεΐογε ἰὑ 15 τῶν ψίβῃ ὑμαὺ ὑποβθ ρϑύβοῃβ ΨΠΟ, 
Ομ Πΐπ ἐπε ργονίποα οοτητγαϊ δα ἴο {Π66, ἴῃ 186 (διδοὶὶς 
Ὁ ΒυτΟἢ ονεῖῦ ψμΐοῖι Οδεο αι ργαβϑίάθβ, βίον ἐμοῖσ 
Ο βευνίοα οα ὑηῖ8 ΠΟΙΥ σουβῃΐρ---ἰμοβα ὑμοτα ΤΠΘΥ ἃγΘ 
᾿ φοουβίοιηθᾷ ἴο 08]] ο]εγ68---5Που]α οΠη66 ἴον 8}} θ6 Καρὺ 

Ο ΔΌΞΟΪυ ΕΙΥ ἔτεα ἔγοσα 811 {μ6 ρυθ]ῖς οοεβ, ὑπαῦ ὑπογ 
Ρε ποὺ ἄγαν αυγαΥ ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ ΘΥΤΌΥ ΟΥ̓́ΒΔΟΥΠδρίουβ ἔδα]ῦ 

 ἤοσα ἐπα ψουβῃΐρ τ μΐο ὑπ Ὺ οὐγα το ὑπΠ6 Πἰνιπῖδγ, Ὀὰὺ 

χαῖθον πἱδπουῦ ΔΩΥ Πἰπάτγαπος βεῦνα ἴο ἐπα αἰτηοβῦ 

᾿ ἐμείγ ονη αν. Εν ΒΘ η ΓΠΘΥ ΤΠ θυ ΒΌΡΥΘΠΙΘ ΒΕΥΨΙΟ6 

ΟΠ ἰο ἐπε Ὠοίϊν, 1Ὁ βθειὰβ ἐπαῦ [Π6Υ οοπέον ἱποϑ]ου 8016 

Βεπεῆϊ οχ ἐπο αὔαίνβ οἵ [πε ϑιαϊθ. Ἑδγθ {Π||6 νγ6}}, 
᾿ς Απυϊΐπυϑ, ουγ τηοϑὺ Βοπουτοά ἀπά εβὑθετηβά δ5ϊν,᾿ἢ 

᾿ς ΨΠΙ. ϑ06} πε ψετα {Π6 ρΊ 5 ὑπαῦ ὑΠπ6 ἀϊνίης ἃ 
᾿ ΠΘΑΥΘΗΪΥ ρτδοα οὗ ουν ϑανίουν θοβξονγεα ρΡῸΠ τ ὈΥ 

5 ἀρρβατίηρ,, δπᾶ βιιοι νγὰβ ἴῃ ἀραπάδπος οὗ ροοά 

᾿ επίηρϑ ἐμαὺ {πε ρεᾶθδα ψ βίοι οατης ἕο α5 ῥτοοαυγοα ΤῸΥ 

ΠΑ] τηδηϊκί πᾶ. Απᾶ ἔπ οὐν ΒΔΡΡῪ 5ἰαϊθ νγᾶβ οεΐε- 

᾿ μῥγχαϊεᾶ ν ἢ τοὐοϊοίπρβ πᾷ ἔεϑυϊνε ἀββθα}}165. Νονοῦ- 
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Γ. 

Σ 

ΒΟΒΕΒΙΓΒ ἱ 

ἐτελεῖτο: οὐκ ἦν δὲ ἄρα τῷ μισοκάλῳ φθόνῳ τῷ 
τε φιλοπονήρῳ δαίμονι φορητὸς ἡ τῶν ὁρωμένων 
θέα, ὥσπερ οὖν οὐδὲ Λικιννίῳ πρὸς σώφρονα 
λογισμὸν ἐτύγχανεν αὐτάρκη τὰ τοῖς πρόσθεν 
δεδηλωμένοις τυράννοις συμβεβηκότα: ὃς εὖ φε- 
ρομένης τῆς ἀρχῆς αὐτῷ βασιλέως τε μεγάλου 
ὠνσταντίνου δευτερείων τιμῆς ἐπιγαμβρίας τε 

καὶ συγγενείας τῆς ἀνωτάτω ἠξιωμένος, μιμή- 
σεως μὲν τῆς τῶν καλῶν ἀπελιμπάνετο, τῆς δὲ 
τῶν ἀσεβῶν τυράννων μοχθηρίας ἐζήλου τὴν κακο- 
τροπίαν, καὶ ὧν τοῦ βίου τὴν καταστροφὴν ἐπεῖδεν 
αὐτοῖς ὀφθαλμοῖς, τούτων ἕπεσθαι τῇ γνώμῃ 
μᾶλλον ἢ τῇ τοῦ κρείττονος ἐμμένειν φιλίᾳ τε καὶ 
διαθέσει ἡρεῖτο. διαφθονηθείς γέ τοι τῷ πανευ- ὃ 
εργέτῃ, πόλεμον δυσαγῆ καὶ δεινότατον πρὸς αὐτὸν 
ἐκφέρει, οὐ φύσεως νόμων φεισάμενος, οὐχ ὁρκω- 
μοσιῶν οὐχ αἵματος οὐ συνθηκῶν μνήμην ἐν 
διανοίᾳ λαβών. ὃ μὲν γὰρ αὐτῷ οἷα πανάγαθος 4 
βασιλεὺς εὐνοίας παρέχων ἀληθοῦς σύμβολα, συγ- 
γενείας τῆς πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐφθόνησεν γάμων τε 
λαμπρῶν ἀδελφῆς μετουσίαν οὐκ ἀπηρνήσατο, 
ἀλλὰ καὶ τῆς ἐκ πατέρων εὐγενείας βασιλικοῦ τε 
ἀνέκαθεν αἵματος κοινωνὸν γενέσθαι ἠξίωσεν τῆς 
τε κατὰ πάντων ἀπολαύειν ἀρχῆς οἷα κηδεστῇ καὶ 
συμβασιλεῖ παρεῖχεν τὴν ἐξουσίαν, οὐκ ἔλαττον 
μέρος τῶν ὑπὸ “Ρωμαίους ἐθνῶν διέπειν αὐτῷ 
καὶ διοικεῖν κεχαρισμένος. ὁ δ᾽ ἔμπαλιν τούτοις ὅ 
τἀναντία διεπράττετο, παντοίας ὁσημέραι κατὰ 

1. Μαχοηίϊιβ απᾷ Μαχίπηΐη. 
5. ΤῊ ῬευμαΡ5 τοίουβ ἴο ἐπῸ ἐγθαὶν οὗ Πθοθιῦθον 814, τ ἤθπς 

δι πον Ῥαγ τ οη οὗὨ ἐῃθ ΕἸπηρίγα νγὰθ τπδᾶθ, απ ἔνε οὗ ἔθ 
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ὌΣΙ͂ΣΙ  ΣΩ͂ΣΞ ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ἨΙΘΤΟΒΥ, Χ. νπι. 9-- 

ἢ 6 1655 ἐῃε βῆνυ ὑπαὺ παΐθϑ {πΠ6 σοοά, Ἔνεὴ ἐπ ἀθιηοῃ 
ΟΨΠΟ ἰονεβ {πΠ6 ον], οουἹὰ ποὺ Ἔεπάυτε ἐπε βἰρῃὺ οὗ 
Παὐ ΠΕ ΡΕΠΕ]ά ; 85 ἱπάθϑα ὑπαὺ ψῃΐοῃ μδὰ Βαρρεπθὰ 
ἴο ἐπα ἀρονε-τηθηὐοπδα ὑγταπὺβ; τγὰ8 ποῦ βυποϊθηὺ 
Θνθη ἴον 1 ἐοϊηῖιθ, ἴο Ὀυΐηρ Ἠΐτη ἴο βοιπα γΥαϑβ0η. 
Δ ψο Πεᾶ Ὀδδθη ἀδεπηθα ψουΐῃυ οἵ {π6 ρυϊποὶ- 
Ραΐα ἴῃ ἃ βίαϊε οἵ ργοβροσίυ, οὗ βεοοπα υδηὴκ δου 
ἐπε ργοαὺ Ἐπηροιοῦ Οοπβιίδπίϊηθ, οἵ ἃ οοππθχίοη ὈΥ͂ 
χηδυγϊαρα πα Π6 ταοϑὺ χα] εα Κίπϑηρ ψἱῦἢ Πΐτμα, 
ρΘαβεα ἔγοτα {πε ο]ονίηρ οὗ σοοᾶ τπθῃ ἀπά Ζεδὶ- 
Οὐδ αἴἴεοίεα {πῸ ον] τλδπποῖβ 8ΠπΠα ὑ]οΚΘα 688 
οἔ {86 ἱπτηρίουϑβ ὑγγδηΐβ ἢ δπα Πδ ργεξειγεα ἴο [Ό]Π]ονν 
ἴδε Ἰυάροτησπὶ οὗ ἔποβθα σΠποβα ἐπα ἢθ Πδᾶ βθθὴ 
ΟὙΙ ἢἶθ ΥΘΙῪ ΘΥ65, γαῖμου ὑπδη σοηὐπι6. ΟΠ θυ ΤΩ 8 
οὗ ἐἰοπαϑηΐρ ἀπᾶ ἴονε στ Πἰβ βυροτίου. ἘΠῚΘα, 
ἴῃ ἔδοῖ, ψ ἢ δνυ οὗ ὑπ ΘΟΥΉΤΠΟΙ Ῥοποίδοϊου, π6 
ψαροά δῃ ἱπηρίοιιβ ἀπ τηοϑὺ ἐθυυὉ]6 ὑγᾶῦ ἀραϊηδὺ Πίτα, 
πΟΙ ΠΟΥ οἰνίηρ γοϑρθοῦ ἴο ὑπ Ἰἰανῦβ οὗ παῦσε ποὺ θ6- 
᾿βίονίηρ' ἃ ἐπουρηΐ οὴ 5ύγοση ὑγθδῦϊ 685 ΟΥ 165 οὔ Ὀ]οΟα ΟΥ̓ 
 ργϑοιηθηΐβ. Βὸν Οοποίαηπεϊηα, 8]1-ρυϑδοίουβ ἘΆΡΘΥΟΥ͂ 
 Ἐπαῦ Πα νγᾶ8, [υγηἰβ θα Ηἴτα τ τ ὑπ ΤΟ η5 οὗ σθπυΐηθ 
 ροοάνη!, ἀϊ4 ποῖ στυάρε Ηἷπι Κίπβηΐρ ὙΠ ΒἰτηβοΙ, 
 δηα ἀϊά ποὺ τεΐαβε Βίτα ἔπ δπ]ογυαεηὺ οἵ δ ΠΠασίτίουβ 

απίοπ ἴῃ ὑπῸ Ῥϑύβοι οὗ ἢΐβ βίϑίει, Νὰ ἔυστμεν, ΒΘ 

ἀεοιηεᾶ Πίτη νου ἴὸ ρᾶτγίακε οἵὨ 8 δηοαβίσαὶ 
 ΠΟΡΠΙΥ ἀπά ἢΐ5 ἱτρουίαὶ Ὀ]οοᾶ πᾶ οτὶρίπ, ἀπά Ῥὲ- 
Ι βἐονγθά οἱ Ηΐτα, 85 ἃ Ὀγούμου-ἰη-Ἴδνν ἀπ οἱ ποτα ΥΟΥ, 

ἐπε τῖρην ἴο ἃ 5ῃδτα ἱπ [Π 6 βιργθμιθ σονθυητηθηΐ ὅ : ἔοΥ 

ΟΥ̓ Πΐ5 Ῥουηΐν Πα ρᾶνα Βίτα ἐπε τυ] ηρ' πα δατγηϊηϊβίγα- 
᾿ς φἴοη οὔπο ἰηξουίου ρατὶ οὔἐμε ρεορὶββ ὑπᾶοϑυ ἴῃ Βοτιδῃ 

ρα. Βαὺ [οϊπῖυβ ρυγβασα πὶ ἜΧΔΟΙΥ ορροβὶῦθ ἸπΘ 

οὗ ῥοπάυοῦ : ἢς νγὰβ ἀδί!γ οοπ νίνίπρ' 41} Κὶπάβ οὗ 

 Ἑυτορθαπ ῥτγονίηςεϑ ραββοᾶ ἔγοτι Γὐοϊπίυ8 ἴο Οοπβίαπεϊπθ 
 (ΟίΡθοη, ἱ. 432). 
; 467 
1 : 



ΟἹ ἘρᾺ. ὅ, 
11.138 

ἘΌΒΕΒΙΌΒ 

τοῦ κρείττονος μηχανὰς ἐπιτεχνώμενος πάντας τε 
ἐπινοῶν ἐπιβουλῆς τρόπους, ὡς ἂν κακοῖς τὸν 
εὐεργέτην ἀμείψοιτο. τὰ μὲν οὖν πρῶτα πειρώ- 
μενος τὴν συσκευὴν ἐπικρύπτειν, φίλος εἶναι προσ- 
εποιεῖτο, δόλῳ τε καὶ ἀπάτῃ πλειστάκις ἐπι- 
θέμενος ῥᾷστα ἂν τυχεῖν ποῦ προσδοκωμένου 
ἤλπισεν" τῷ δὲ ἄρα ὁ θεὸς ἦν φίλος κηδεμών τε 
καὶ φύλαξ, ὃς αὐτῷ τὰς ἐν ἀπορρήτῳ καὶ σκότει 
μηχανωμένας ἐπιβουλὰς. εἰς φῶς ἄγων διήλεγχεν. 
τοσοῦτον ἀρετῆς τὸ μέγα τῆς θεοσεβείας ὅπλον 
πρὸς ἄμυναν μὲν ἐχθρῶν, οἰκείας δὲ φυλακὴν 
σωτηρίας ἰσχύει: ᾧ δὴ πεφραγμένος ὃ θεο- 
φιλέστατος ἡμῶν βασιλεὺς τὰς τοῦ δυσωνύμου 
πολυπλόκους ἐπιβουλὰς διεδίδρασκεν. ὃ δὲ τὴν 
λαθραίαν συσκευὴν ὡς οὐδαμῶς ἑώρα κατὰ γνώμην 
αὐτῷ χωροῦσαν, τοῦ θεοῦ πάντα δόλον τε καὶ 
ῥᾳδιουργίαν τῷ θεοφιλεῖ βασιλεῖ κατάφωρα ποι- 
οὖὗντος, οὐκέθ᾽ οἷός τε ὧν ἐπικρύπτεσθαι, προφανῆ 
πόλεμον αἴρεται. ὁμόσε δῆτα Κωνσταντίνῳ πολε- 
μεῖν διαγνούς, ἤδη καὶ κατὰ τοῦ θεοῦ τῶν ὅλων, 
ὃν ἠπίστατο σέβειν αὐτόν, παρατάττεσθαι ὡρμᾶτο, 
κἄπειτα τοὺς ὑπ᾽ αὐτῷ θεοσεβεῖς, μηδὲν μηδ᾽ ὅλως 
πώποτε τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ λυπηρὸν διαθεμένους, 
ἠρέμα τέως καὶ ἡσυχῇ πολιορκεῖν ἐπεβάλλετο. 
καὶ τοῦτ᾽ ἔπραττεν, δεινῶς ἀβλεπτεῖν ὑπὸ τῆς 
ἐμφύτου κακίας “ἠναγκασμένος. οὔτ᾽ οὖν τὴν μνή-. 
μὴν τῶν πρὸ αὐτοῦ “Χριστιανοὺς ἐκδιωξάντων πρὸ 
ὀφθαλμῶν ἔθετο οὐδ᾽ ὧν αὐτὸς ὀλετὴρ καὶ τιμωρὸς 
δι᾿ ἃς μετῆλθον ἀσεβείας κατέστη: ἀλλὰ γὰρ τοῦ 
σώφρονος ἐ ἐκτραπεὶς λογισμοῦ, διαρρήδην δὲ μανεὶς 
τὰς φρένας, τὸν θεὸν αὐτὸν οἷα δὴ Κωνσταντίνου 
βοηθὸν ἀντὶ τοῦ βοηθουμένου πολεμεῖν ἐγνώκει. 
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᾿ς ἀενίοαβ δρδίηβὺ Πΐ5 Βα ρευΐου, πα ἱηνθηξίπρ' 8]}} ΔΉ ΠΟΙ 
᾿ οἔΡΙδπβ ἴο γοναγα ἢΐβ θαποίδοϊου τ ον]. Αὐ βυθοῦ, 
᾿ ἱπάεεᾶ, Πα αἰξεταρίεα ἴο οοποθαὶ ἐπε ἱπίσίριθ, ἀπά 
᾿ ξεϊρῃεοα ἔπ 6 πα] η655, πορίπρ ὑπαὺ εασθηῦ γθοουγθα 
Οἴο ρσυΐδ πα ἀεδοοὶδ σου] τηοβϑὺ βϑϑη]ν βθοῦτα ἢΐ5 
 φχρεοοϊαϊίομβ. Βαυΐ ἀοά ρῥτγονεᾶ ἴο μὲ (ὑοπϑίδηἐπθ 8 

Ἐτο πα δηᾶ Ῥσυοίεοϊου δῃα Οπδγαάϊαπ, γμο Ὀτουρῦ ἴο 
 Ἰρῃὺ ἐπε ρ]οίβ ἐπαὺ ψεῦα ἀδνίβεα βεουθυυ πα ἴῃ 
ΠΟ ἀδυῖπαββ, δπα οοπίουπαεα ἴπετι. ϑ΄υοῃ ΡΟΥΘ 18 
᾿ς ἔδοχα ἴῃ {Π6 σγοδὺῦ εᾶροη οἵ σοα] πη 685 ἴο νγατὰ οὔ {Π6 
᾿ ἘΠΟΙΩΥ͂ ΔΠα ἴο Ὀγθβοῦνα ἰΐβ οὐ ἱπ βαξεῖγ. Ἐδπορᾶ 
Ο ψεολν Ὑἱ ἢ ἐπΐθ, οὐ Ἐπηροσου, τηοϑὺ ἀθαὺ ἴο Οοα, 
᾿ φβοδρϑα {86 ρ]οὺβ οὗ ἐῃϊ5 1Π- γα δα τηδβῦευ οἵ ἱπσῖσα. 
᾿ς Απᾶ Πε, ψεη Π6 88νν ὑπαὺ 8 οονογῦ ἀββίρτι νγᾶβ ὈΥ͂ 
ΟΠ [0 ΤΉ68Π5 ροΐηρ' Δοοογαϊηρ ἰο Πΐβ. ψίβῃ (ἔον αοα αἀϊ8- 
 οΪοβεα δνοῪ ρα]θ ἀπά νἱοκεάμπαβθβ ἴο ἴῃς ΕΠ ΡΘΙΌΥΣ 
᾿ς Ποτη Ηε Ἰονεᾶ), βίποθ ἢ6 γγὰβ πὸ Ἰοηρου 8016 ἴο φοη- 
᾿ς φρδὶ Πίτηβ6 1, ταϊβεα δη οροπ ψατέατα. Απα, ἴο Ὀ6 5.6, 
ἴῃ Πἰ5 ἀεδοϊβίοη ἴο τθδκα νγὰγ δὖ οἷοβα αὐδυῦθυβ ΠΡΟῸΝ 

᾿ Οοπρίδηξίηα, Π6 νγὰβ δἰγθδαν Βαβιθηΐηρ' ἴο Ραὐι]6 αἶβὸ 
 αραἰηδὲ {π6 Οοἄ οὗ {πε υπίνευβθ, ὑοτα, 88 ἢ6 ΚηθΥν, 
᾿ Οὐομηρίδηξίπα ψουβῃὶρρεᾶ; πᾶ 80 με ἀεδβίριιεα δῃ 

 αἰξαοῖς, φυϊο!] πᾶ 5116 0] αὖ ἢγβῦ, ἀροη Πΐβ ΒΟΑΪΥ 

 ρυβήεοϊς, πο Παᾶ πανοῖ δὲ ΔΠΥ ὑΐτηα ἄοπθ ΔΠΥ ΠΔΥΠᾺ 
᾿ δὲ Δ} τὸ Πίβ τυ. Απᾶ ἐπῖ5 με 414, Ββοδιβε Πΐβ ἱππαῦθ 

᾿ γυἱοκεάποθβ μαᾶ ρογίογτος Ὀσοιρηῦ ἀροπ Πΐτα ἐουτθ ]6 

᾿ Βμ]ϊηάπεββ. Τῆυβ Πα πεῖεπεν Καρὺ Ὀεΐοτε ἢΐ8 βγϑβ ἴῃ 6 

ΠΟ ΠΘΙΩΟῪ οὗὨ ἐποβα ψμὸ πᾶ ρειβεουϊεα ΟΠ τιβυϊδηβ 

᾿ Ρεΐογε δίτη, ποῦ οδίμοβα σμοτι Πα Ὠἰπι561} ἀοβιγογθα 

᾿ ᾳπᾷ ρυμπίξμοα ἔου ἴῃς ον] ἀβϑᾶβ ἔμεν μά ρυγβαθά. 

᾿ Βα δε ἰυτποᾶ δ5ϊᾶς ἔχου {π6 ραΐῃ οὗ βουπα γθᾶβ0ῃ, 

᾿ δηᾶ Βεοοτηΐπρ' αἰζορείῖμου τηδᾶ, ἀθοία θα ἴο πλδῖκα ὙὙΔΥ 

Πρη Οοᾶ ΗϊηβοΙ, 85 ὑμὲ Ρτοίεοῖου οἵ Οοπβίδηςϊπο, 

᾿ς ἰηρίοδά οὗ οῃ. Βίτα ψο νγὰβ Ὀοίηρ' ῥργοίθοϊεα. 
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ΟΣ τ Τίμι. 3, 

ΕἘΌΒΕΒΙΌΒ 

Καὶ πρῶτα μὲν τῆς οἰκίας τῆς αὐτοῦ πάντα 1 
Χριστιανὸν. ἀπελαύνει, ἔρημον αὐτὸς αὑτὸν ὁ 
δείλαιος τῆς τούτων καθιστὰς ὑπὲρ αὐτοῦ πρὸς 
τὸν θεὸν εὐχῆς, ἣν ὑπὲρ ἁπάντων αὐτοῖς ποιεῖσθαι 
πάτριον μάθημα τυγχάνει: εἶτα δὲ τοὺς κατὰ 
πόλιν στρατιώτας ἐκκρίνεσθαι καὶ ἀποβάλλεσθαι 
τοῦ τῆς τιμῆς ἀξιώματος, εἰ μὴ τοῖς δαίμοσιν 
θύειν αἱροῖντο, παρακελεύεται. 

Καὶ ἔτι γε ταῦτα ἦν μικρά, τῇ τῶν μειζόνων 
συγκρινόμενα παραθέσει. τί δεῖ τῶν καθ᾽ ἕκαστα 1 
καὶ κατὰ μέρος τῷ θεομισεῖ πεπραγμένων μνη- 
μονεύειν ὅπως τε νόμους ἀνόμους ὁ παρανομώ- 
τατος ἐξεῦρεν; τούς γέ τοι ἐν ταῖς εἱρκταῖς 
ταλαιπωρουμένους ἐνομοθέτει μηδένα μεταδόσει 
τροφῆς φιλανθρωπεύεσθαι μηδ᾽ ἐλεεῖν τοὺς ἐν 
δεσμοῖς λιμῷ διαφθειρομένους μηδ᾽ ἁπλῶς ἀγαθὸν 
εἶναι μηδένα μηδ᾽ ἀγαθόν τι πράττειν τοὺς καὶ 
πρὸς αὐτῆς τῆς φύσεως ἐπὶ τὸ συμπαθὲς τῶν 
πέλας ἑλκομένους. καὶ ἦν γε νόμων οὗτος ἄντι- 
κρυς ἀναιδὴς καὶ ἀπηνέστατος, πᾶσαν ἥμερον 
ὑπερεξάγων φύσιν, ἐφ᾽ ᾧ καὶ τιμωρία προσέκευτο 
τοὺς ἐλεοῦντας τὰ ἴσα πάσχειν τοῖς ἐλεουμένοις 
δεσμοῖς τε καὶ φυλακαῖς καθείργνυσθαι, τὴν ἴσην 
τοῖς καταπονουμένοις ὑπομένοντας τιμωρίαν, τοὺς 
τὰ φιλάνθρωπα διακονουμένους. τοιαῦται αἵ Λικιν- 1 
νίου διατάξεις. τί χρὴ τὰς περὶ γάμων καινο- 
τομίας ἀπαριθμεῖσθαι ἢ τοὺς ἐπὶ τοῖς τὸν βίον 
μεταλλάττουσιν νεωτερισμοὺς αὐτοῦ, δι᾿ ὧν τοὺς 
παλαιοὺς Ρωμαίων εὖ καὶ σοφῶς κειμένους νόμους 
περιγράψαι τολμήσας, βαρβάρους τινὰς καὶ ἀν- 

1 ΟΠ, Ὁίοη. ΑἹ, αὐ Ἠφγηι. (γὶϊ. 1 ἀΡονο). 
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Εἰγβὲ, μ6 ἄγονα δυδὺ δνεῪ ΟἨυβεϊαπ ἔγοτα Ηϊς 
Ραΐαοα; ἐμυβ ὈΥ Πῖβ οὐ δοὺ ἀεδρυίϊνίηρ' ΗἰμπηβοΙ, 
το ΟΠ θα τηδῃ, οὗ [Π6 ῥγάγευβ ἴο Οοα οἱ ἢΐβ θ6μ δ]. 1 
Ο ΨΨΠΪΟΩ δὔξον τΠ6 ουβίοτα οὗ ἐπεὶν ἔδύμευβ ἐῃ6Ὺ τα 
 ἰδυρηῦ ἴο τηδῖκθ ἴον 81} τηδεπ. Τῆθη ἢθ σάνε ὀγάοθυβ 
᾿ ἐπαῦ {Π6 5ο] θυ ἴῃ οἰ δθβ γεῦα ἴο θ6 βἰπρ]ϑᾶ ουὐ πᾶ 
 αερυϊνεα οὗὨ Ποπουγϑθ]8 ὑϑη]κ, ἀπ]655 ὑΠ6Ὺ ομοβα ἴο 
᾿ Β8ΟΙΠο6 ἴο ἀδυηο8. 

Απᾶ, τηούθουου, ἔπ 656 σου θαΐ 5118]} τηϑἐξετς ἤθη 
Ἰυάροα ὈΥ͂ σογαραυίβοη ψἹ}ἢ σ αν ΟῚ τηθᾶβαγεβ ὙΥμαὶ 

 ΠΕ6ΘΕ [5 ἔπουα ἴο τηθη θη 5: ΠΡῚγ πα βιιοοθββίν ον τῃ6 
ὑππρϑ ἄοπα ὈΥ {π|5 Πμαΐοὺ οἵ αοά : μον, ἰο νἱξ, ἐπῖ5 

 χηοϑὺ ἰᾶνν]655 οἵ τηθῃ ἱηνθηϊαα Ἰϑνν]685 Ια ἢ [ἢ ἐδοὺ, 
ΟΠ ταραγα ἴο ὑμΠοθα γῆῸ γγεῦα βυ ευϊηρ ἀπάου ἰτα- 
Ῥυϊβοητηθηΐ, Πα Ἰαἰα ἄονι ἃ ἰὰνν ὑπαὺ πὸ οπα 5βου]ά 

ἐγεδαὺ θα Βυτηδποὶν ὈΥ αἰδευ! θυϊίηρ ἔοοα, οΥὁ Πᾶνε 
ΡΥ οὐ ἔποβα ψγῆο ὑεῖ ρευϑῃϊηρ' οὗὁ ΠΌΡΟΥ ἴῃ ῬοΠάβ ; 

856 ἐπαῦ ΠΟ οπ6 5βου]α 6 Κίπαϊν δὖ 811, οὐ ἀο Δῃγ 
Κίπαϊν δοϊΐοη, ανθη θη ἐμαΥ ἡΈγῈ τηονϑᾶ ΒΥ Τη6γ6 
παῦαγα! ἔθε]ηρ ἴο βυγηραιῃῖζσα στ ἐπαῖν πεῖρηθου 8. 
Αμᾶ οὗ 5 Ἰαννβ ὑΠ|8. ὁὴ6 αὖ Ἰεαϑὺ νγὰβ αυϊῦα ΟρϑηΪΥ 
5ῃδιη 65 ἃπα ἐπῸ Παυβῃδϑὺ οὗ 8]], ἴῃ 105 ρυυείπρ' 5468 
οἴ ἜνοΥν οἰν"]Ζεαά, παῦαγα] ἔεο]πρ', ὈῪ ν ΒΊΟ ἢ 4150 1Ὁ νγὰ8 
εηδοϊβα 85 ἃ ριπίβηγηθηὺ ὑπαὺ ὑποβῈ Πο 5ῃμονγεα ΡἱτΥ 
5Που]α βου ἐΠ6 βϑτηα 85 ἔποβα όσα ὑΠ6ὺ ρῥἱ 64, ἀπα 
ἐπαῦ ῃοβθα ψῆο Ὠυτηδηοὶν τηϊηϊϑιεγεα 5Που]α οπάυτα 
ἴΠ6 βατηθ ρυηβητηθηΐ 85 ἔμοϑα η0 γε 6 ὑπᾶάουροίηρ' 
ἰῦ, δῃα 6 οομπβδίρηβα ἕο Ὀοπαᾶβ δπᾶ ἱπρυβοητηθηΐ. 
ΒΌΘΙ τγεγα {Π6 οτάἀϊπαποοβ οὗ Γλοἰπίυβ. ὙΥῊΥ 5μου]ά 
9Π6 τϑοοπηῦ Πΐβ ἱπηονδίύϊοηβ τ ταραγὰ ἴο τ δυΥαρ6, 
ΟΥ̓ Πἴβ σεν]! οΠΔΥῪ ΟΠ δηρο5 ἴπη τεϑρεοῦ οὗ ὑμοβθ 80 
ψγετα ἀεραυύϊηρ ἐμἶ5 Π1ξ6, υμογοίη μῈ ἀδγθα ἴο δηπὰ] 
ἐπα ἀποίεπὶ ᾿ανγ οὗ {π6 Βογηδπβ νγ}6}} πα νυ Β  υ Ἰαϊὰ 
ἄονπ, δηα ἴῃ ὑμοἰπ βἰεδα Ὀγουρῆὺ ἴῃ οενίαΐῃ ὑμαῦ γγ6 6 
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ἡμέρους ἀντεισῆγεν, νόμους ἀνόμους ὡς ἀληθῶς 
καὶ παρανόμους, ἐπισκήψεις τε μυρίας κατὰ τῶν 

“- ’, “ 

ὑποχειρίων ἐθνῶν ἐπενόει χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου 
’ “-“ “- παντοίας εἰσπράξεις ἀναμετρήσεις τε γῆς καὶ τῶν 

᾽ 5 Α Ἄχ  Ψ 3 ,ὔ ’ Α κατ᾽ ἀγροὺς μηκέτ᾽ ὄντων ἀνθρώπων πρόπαλαι δὲ 
κατοιχομένων ἐπιζήμιον κέρδος, οἵους δ᾽ ἐφεῦρεν 1 
τ᾿, ΄ « ΄ Ἁ , ᾽ ἐπὶ τούτοις ὁ μισάνθρωπος κατὰ μηδὲν ἠδικη- 

, 3 7ὔ “ 3 ὧν ἣ ὃ ὔ ἐ 
κότων ἐξορισμούς, οἵας εὐπατριδῶν καὶ ἀξιολόγων 
3 - 5 ,ὔ φΦ Ἁ . , 3 

ἀνδρῶν ἀπαγωγάς, ὧν δὴ τὰς κουριδίας ἀπο- 
Ἁ Ἀ χω ΟΝ ΩΝ ὁ μα. ; 

ζευγνὺς γαμετὰς μιαροῖς τισιν οἰκέταις ἐφ᾽ ὕβρει 
πράξεως αἰσχρᾶς παρεδίδου, ὅσαις δὲ αὐτὸς ὃ 
ἐσχατόγηρως γυναιξὶν ὑπάνδροις παρθένοις τε 
κόραις ἐμπαροινῶν τὴν ἀκόλαστον τῆς αὐτοῦ 
ψυχῆς ἐπιθυμίαν ἐπλήρου---τί χρὴ ταῦτα μηκύνειν, 
τῆς τῶν ἐσχάτων αὐτοῦ πράξεων ὑπερβολῆς μικρὰ 
τὰ πρῶτα καὶ τὸ μηθὲν εἶναι διελεγχούσης; 

Τὸ γοῦν τέλος αὐτῷ τῆς μανίας ἐπὶ τοὺς ἐπι- 
σκόπους ἐχώρει, ἤδη τε τούτους, ὡς ἂν τοῦ ἐπὶ 
πάντων θεοῦ θεράποντας, ἐναντίους ὑπάρχειν οἷς 
ἔδρα ἡγούμενος, οὔπω μὲν ἐκ τοῦ φανεροῦ διὰ 
τὸν ἀπὸ τοῦ κρείττονος φόβον, λάθρα δὲ αὖθις καὶ 
δολίως συνεσκευάζετο, ἀνήρει τε τούτων δι᾽ ἐπι- 
βουλῆς τῶν ἡγεμόνων τοὺς δοκιμωτάτους. καὶ ὁ 
τρόπος δὲ τοῦ κατ᾽ αὐτῶν φόνου ἕένος τις ἣν καὶ 
οἷος οὐδεπώποτε ἠκούσθη. τὰ γοῦν ἀμφὶ τὴν 
᾿Αμάσειαν καὶ τὰς λοιπὰς τοῦ Πόντου πόλεις 
κατεργασθέντα πᾶσαν ὑπερβολὴν ὠμότητος ὑπερ- 
ηκόντισεν: ἔνθα τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ αἵ μὲν 
ἐξ ὕψους εἰς ἔδαφος αὖθις κατερρίπτοντο, τὰς δὲ 

1 

1; 

3 ’ ς Ἃ Ἁ 7 ,ὔ “- ν᾽ , ᾿ 
ἀπέκλειον, ὡς ἂν μὴ συνάγοιτό τις τῶν εἰωθότων 
μηδὲ τῷ θεῷ τὰς ἐποφειλομένας ἀποδιδῷ λατρείας. 
συντελεῖσθαι γὰρ οὐχ ἡγεῖτο ὑπὲρ αὐτοῦ τὰς 1 
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 υθάτουβ δπα πον ζΖαά, ὑπαῦ ἔσαν σοσα Ἰαν]655 ἀπά 
ΘΟΠ ΥΔΙΎ ἴο ἰᾶν ; ΟΥ̓ {π6 οουηὐ 685 ἀββοββδυηθηΐβ ὑπαῦ 
6 ἀενίβεα ἴο ἐπε ἀειγίπαθπὺ οἵ 5 Βα ] εοῦ Ῥβορ 68, 
δια {πῸ ταδηϊ το] οχϑοίϊομβ οὗ σοϊά πα βἴνοσυ, ὑῃ8 
ταναϊαδίϊομβ οὗ απ, ἀπ {πε Ἰπονταϊνε ἢποβ οὗ τπθῃ 
ἴῃ {Π6 ΘοΟυΠΕῪ ῥᾶτγὶβ ΠΟ ἸοΠρΡῸΥ αἰΐνα Ὀαὺ Ἰομρ' βίποα 
ἀεραιίεα ἢ Απά, τηούθονου, ἃ5 ἴο ὑπ6 Ὀδηβῃυηθηΐβ 
ἐπαὺ ἐπῖ5 Παΐοὺ οὗ τηδηϊοῖπα ᾿ηῆϊοϊθα ἀροῖ ἔμοβα τη Ὸ 
ιαα ἄοπε πὸ στοηρ,, ὑπ6 διτεϑὺβ οἵ Πο0]6 πᾶ Βίρη]γ- 
δϑίεοιηθα τθπ, γοβα ψγεάαεα ψῖνεβ μῈ βερατγαϊεα 
ἔγοσα ἔμεῖα πᾷ οοποὶσηθα ἴο οογίαῖπ ΔΡουαΐπ8}}]6 
τηθηθε 85 οὗ μἰ5 Πουβθῃοα ἔου αἰβρυδοθία] ᾿ηβα]ῦ ; 85 

᾿ ἴο ἔπ ΤΩ ΗΥ ταδυυϊθα οσιθη ἃπα ἀηνγεαα θα οἸν]5 τ ἢ 
ΟΒοτὰ ἰπῖ5 ἀγαηκοπ οἱ ἀοϊατα 5διΞῆςθα ἢΐ5. 500]}5 
ἈΠΡΥ]εα Ἰυδὺ--ὙὮΥ 5Που] 4 οπῈ δηϊαῦρα οὐ ἐμεβθ6 
ἐπίηρβ, μη {πα ουἰγαρδουβ οΠπαγδοῖθυ οὐ 5. Ἰαβϑὺ 
ἀεεᾶς 5ῃονν ἐπε ἢγβὺ ἴο Β6 5118}} ἀπά οἵ πο δοοουῃηῦ ἢ 

᾿ς Ἐὸγ δχϑῖριε, ἰπ {μα πα] βαρ οὔ ᾿ΐβ τηδάπθββ Π6 
᾿ ρτοοεοαεᾶ αραϊπδὲ ἐπε Ὀίβμορβ, ἀπᾶ ἀδβοιηΐηρ' ἔἐμθτα 

᾿ ορροβεᾶ ἴο Πί5 ἀοΐπρθ, 88 θεΐπρ' π6 βογνδηΐβ οὔ ἐπ6 

Οβύρτεμηα Οοά, ον μν ἢ ρ]ο εα ἀραΐπϑὶ ὑποτὰ, ποὺ 
᾿ ΟΡΕΠΙΪΥ 85 γεῦ (ἴον ἢς ἔεδαγθα ἢΐβ βυρουῖου), θὰ ὁΠπ06 

Οχῆογα ὙΠ ΘΘΟΥΘΟΥ δπά συ] ; δπά {πε τηοϑὺ ΒίρηὶΥ 
᾿ γεβρεοίεα οὗἉ ἐμεβ6, ὈῪ ἴδε οοηἰτίναπος οὗἉ ἴῃς ρονου- 
᾿ μοῦβ, Πα ραΐ ἰο ἀεαῖῃ. Απᾶ {πε τηϑηπου ἴῃ ΒΟ ἢ ἔμ 6 Υ 

᾿ γεῖα τηυγαεγϑα νγὰ8 βίγδηρε πᾷ Εἰ Ππουΐο ἀπῃθαγά οἔ. 

ῸΥ ἱπβίδποθ, {πε ἐπίηρϑ ὑπαὺ σγαυθ ἄοπα δ Ατηδβαᾶ 

᾿απᾷ ἐπε οἶπεῖ οἰἐ65 οὐ Ῥοηΐυβ ουἱάϊά Ἔν ΕΥῪ ΘΧοθβδ οὗ 

᾿ ογυαγ. ὙΠετα βοῖὴα οὗ ἐπε ομυτομο5 οὗ Οοα γγογθ 

᾿ αἀραῖῃ γον ἄονγῃ ἔγοτη ὑπ6 ἴορ ἴο ἐμ6 Ὀοϊξζοια ; 
᾿ οἴπεβ ἔμεν βμυΐ ὑρ, 50 ἐπαῦ ποθ οὗ ἐπ δοσυβίοτηθα 

ΤΟΙ ΒΗΙρΡροΙ5. τηϊρηΐ Δββθι 0 ]ς ΟΥ ῬΔΥ ἰο Οοά 18 

᾿ ραγνίοα ἀυς ἰο Ηΐμη. ον ἢε ἀϊ4 ποὺ ὑμίπκ ὑμαῦ 1π8 

Οργδγεῖβ ψεῖα οἰΐεγεα οἡ 8 Ῥ6 41 --ϑῦο ἢ} νγὰβ ἐπα 
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Εχ. 6,1, τ 
ἔχ. 14, 8 

ΕΌΒΕΒΙΓΒ 

εὐχάς, συνειδότι φαύλῳ τοῦτο λογιζόμενος, ἀλλ᾽ 
ὑπὲρ τοῦ θεοφιλοῦς βασιλέως πάντα πράττειν ἡμᾶς 
καὶ τὸν θεὸν ἱλεοῦσθαι πέπειστο" ἔνθεν ὡρμᾶτο 
καθ᾽ ἡμῶν τὸν θυμὸν ἐπισκήπτειν. καὶ δῆτα τῶν 
ἡγεμόνων οἱ κόλακες, τὰ φίλα πράττειν τῷ δυσαγεῖ 
πεπεισμένοι, τῶν ἐπισκόπων τοὺς μὲν συνήθως 
ταῖς τῶν κακούργων ἀνδρῶν περιέβαλλον τιμω- 
ρίαις, ἀπήγοντό τε καὶ ἐκολάζοντο ἀπροφασίστως 
τοῖς μιαιφόνοις ὁμοίως οἵ μηδὲν ἠδικηκότες" ἤδη 
δέ τινες καινοτέραν ὑπέμενον τελευτήν, ξίφει τὸ 
σῶμα εἰς πολλὰ τμήματα κατακρεουργούμενοι καὶ 
μετὰ τὴν ἀπηνῆ ταύτην καὶ φρικτοτάτην θέαν τοῖς 
τῆς θαλάσσης βυθοῖς ἰχθύσιν εἰς βορὰν ῥιπτού- 
μενοι. φυγαὶ δὴ αὖθις ἐπὶ τούτοις τῶν θεοσεβῶν 
ἐγίνοντο ἀνδρῶν, καὶ πάλιν ἀγροὶ καὶ πάλιν ἐρημίαι 
νάπαι τε καὶ ὄρη τοὺς Χριστοῦ θεράποντας ὑπ- 
εδέχοντο. ἐπεὶ δὲ καὶ ταῦτα τοῦτον προυχώρει τῷ 
δυσσεβεῖ τὸν τρόπον, λοιπὸν καὶ τὸν κατὰ πάντων 
ἀνακινεῖν διωγμὸν ἐπὶ διάνοιαν ἐβάλλετο, ἐκράτει 
τε γνώμης καὶ οὐδὲν ἐμποδὼν ἦν αὐτῷ μὴ οὐχὶ 
ἐν ἔργῳ χωρεῖν, εἰ μὴ τάχιστα τὸ μέλλον ἔσεσθαι 
προλαβὼν ὁ τῶν οἰκείων ψυχῶν ὑπέρμαχος θεὸς 
ὡς ἐν βαθεὶ σκότῳ καὶ νυκτὶ ζοφωδεστάτῃ 
φωστῆρα μέγαν ἀθρόως καὶ σωτῆρα τοῖς πᾶσιν 
ἐξέλαμψεν, τὸν αὐτοῦ θεράποντα Κωνσταντῖνον 
ὑψηλῷ βραχίονι ἐπὶ τὰ τῇδε χειραγωγήσας. 

. τούτῳ μὲν οὖν ἄνωθεν ἐξ οὐρανοῦ καρπὸν 
εὐσεβείας ἐπάξιον τὰ τρόπαια τῆς κατὰ τῶν 
ἀσεβῶν παρεῖχε νίκης, τὸν δ᾽ ἀλυτήριον αὐτοῖς 
συμβούλοις ἅπασιν καὶ φίλοις ὑπὸ τοῖς ων- 
σταντίνου ποσὶν πρηνῆ κατέβαλεν. 
Ὡς γὰρ εἰς ἔσχατα μανίας τὰ κατ᾽ αὐτὸν 
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Τεοκοπίηρ᾽ οὗ ἢ δν]] οομβοίθποθ---αὺ μα θθθη ρεῦ- 
βιδαρα ἐπαὶ ψὰ ἀϊα ἐνουυ τ ίηρ' ἀπά συρρ] οαἰοα αοα 
ἢ ΕΠ] οὗ {πε Ἐτηροσοῦ ποτὰ Ηδ Ἰονεα. Ηδποθ 
Βα Βαβίεηθα ἴο νεϑηΐ ἢἰ5 σαί οα ὰ5. Απᾶά ἴῃ ἐγαῃ 
ἐπα βυοορῃδηΐβ δυηοηρ' [Π6 φὌΨΘΥΠΟΥΒ, ρευβαδα θα {Πδὺ 

ἐμ ν ψοα ἀοίηρ' ψΠαὺ ρΡ]οαβοα {Π6 ἱπιρίουβ τηδη, ρ] 16 ἃ 
 Β0Ιὴ6 οὗ {πε Ὀίβῃορβ ἢ ρΘμδ 165 ϑαϊδα}]6 ἔου τα δ]6- 

Ταοΐουθ, δῃα ἔθοθα ψγῆοὸ παᾶ ἀοπμα πὸ ΨΙΌΠΡ ΜΕΥ 
Ιεὰ ἀδΥ πᾶ ρυπίβῃθα, πἱπουῦ ἃ ρτγοϊοχῦ, {κὸ 
Τα θυ ευβ. ΑΠπα βουὴ ἐπαυγϑᾶ δὺ ὑπαὺ {πα ἃ ΤΟΥ 
ΠΟΥΘ] ἔοσυτη οἵ ἄβαίῃ : ὑπμπεὶν θοαΐθϑ σγεσα οαὐὺ ψΠ ἃ 

5 ΨΟΓΪΓ ἰηἴο τ ΠΥ Ρΐθο65, ἃπα αἴγον {15 οὐτ6] πᾶ τηοϑὺ 
 ξεδυα] οἷρηῦ ὑπον σγαῦα οαδὺ ἰπΐο {Π6 ἀδρὶῃβ οὗ 1ῃε 
ρ68 85 ἴροἄ ἴον ἤβῃθθ. ὙΠουθαροι {πα τηθη οὗ αοα 
Ρερδὴ δρϑΐῃ ἴο δε, δπα οποα τόσα {πΠ6 [6]45, ὁποα 
Ο χηοΥα {ΠῸ ἀοβουίβ, ρΊθπβ ἃ πα τηουηΐδίηβ γϑοοϊνϑα ὑΠ6 

βευνδηΐβ οὗ Οἢγίϑὺ. Απα ψῇδη {Π6 ᾿πρίοιιβ τη γγ885 
ἐπ5 5. ΟΟΟ Βα] ἴῃ {π 656 τη θαβαγοα 50, μ6 θη σοοπ- 
οοἰνοα {πῸ6 ἰᾶδα οὗ βυἰυυΐηρ ὰΡ δῆονν ἐπ 6 ρϑυβθοια θη 
δδαϊηϑὺ 811. Ηδ δᾶ ρονϑὺ ἴο δοδουῃρ 5} ἢϊ5 ρα σροβθ, 
δια ὑΠουα γὰ5 πούῃίηρ ἴο Βίπαάου Πΐπι οαυυγίπρ' Ὁ Ἰηἴο 
εἴξεοι, μΒαά ποὺ ἀοά, ἔπε Οματιαρίοη οὗ ἐπε βου]5 ἐπαΐ 
ἃγ6 Ηἰβ ον, ἔογεβϑθοίηρ στ 41} σρεθα ψμαὺ ψου]Ἱὰ 
ΘοΥὴ6 ἕο Ρᾶ858, οδιιβεα ἴο βῃϊΐηθ ἔουθῃ 411] αὖ Τποθ, ἃ5 

ἰὐ ψεῖα ουὔὖ οὗ ἅδερ ἀδυίζηθϑ5 πα τηοϑὺ ταυσν πὶρηΐ, 
ἃ ργοαΐ Ἰυτηΐπαγυ ἃπα βανίου οὗ {ῃδπὶ 81], Ἰθδαϊηρ' 
Ο ΠΠΠῸΡ ψ] ἢ ἃ Ἰοίν ἀυτὴ 15 βευναηῦ (οποίδηζίηθ. 
ΟΙΧ, Τὸ Πίπι, ἔπδθη, ἂ8 π6 ψουΐῃν ἔγαϊ οὗ ριεὺν αἱὰ 

Οοά νοποπϑοαῖε ἔτοτα μδανεη ἀθονα ἐπα ὑτορῃΐθβ οὗ 
 ψἱοίουυ οὐοὺ ὑΠ6 νυ] οἰ θα τηθῃ ; 8ἃ5 ἔου {Π6 ρι ΠΥ ὁΠ6, 

Ης Ἰαϊά Πίτη Ἰονν, υυθ ἢ 411 ἢϊβ σοι 56 ]]οΥ5 δπα ἔθ 5, 
Ῥτοπα θεπθαίῃ ὑπ ἔδεὺ οἵ Οοπβίδηϊπα. 

Εὸν σι μθη 1 οἰπίπ Πδα οανγὶθα Πΐδ πιά π658 ἴο ὑῃ6 

478 



Αούβ9,11 

ΕΌΒΕΒΙΓΒ 

ἤλαυνεν, οὐκέτ᾽ ἀνεκτὸν εἶναι λογισάμενος βασιλεὺς 
ὁ τῷ θεῷ φίλος τὸν σώφρονα συναγαγὼν λογισμὸν 
καὶ τὸν στερρὸν τοῦ δικαίου τρόπον φιλανθρωπίᾳ. 

,ὔ 2 “- ζω « “ ΄ Ἶ κερασάμενος, ἐπαμῦναι κρίνει τοῖς ὑπὸ τῷ τυράννῳ 
ταλαιπωρουμένοις, καὶ τό γε πλεῖστον ἀνθρώπων. 
γένος, βραχεῖς λυμεῶνας ἐκποδὼν ποιησάμενος, 
ἀνασώσασθαι ὁρμᾶται. μόνῃ γὰρ αὐτῷ χρωμένῳ. 
φιλανθρωπίᾳ τὸν πρὸ τούτου χρόνον καὶ τὸν οὐ 
συμπαθείας ἄξιον ἐλεοῦντι, τῷ μὲν οὐδὲν ἐγίνετο 
πλέον, τῆς κακίας οὐκ ἀπαλλαττομένῳ, αὔξοντι 
δὲ μᾶλλον τὴν κατὰ τῶν ὑποχειρίων ἐθνῶν λύτταν, 
τοῖς δὲ κακουμένοις οὔτις ἐλείπετο σωτηρίας 
ἐλπίς, ὑπὸ δεινῷ θηρὶ κατατυραννουμένοις. δι᾿ δ. 
δὴ τῷ φιλαγάθῳ μίξας τὸ μισοπόνηρον ὁ τῶν 
ἀγαθῶν ἀρωγὸς πρόεισιν ἅμα παιδὶ ἸΚρίσπῳ 
βασιλεῖ φιλανθρωποτάτῳ σωτήριον δεξιὰν ἅπασιν 
τοῖς ἀπολλυμένοις ἐκτείνας: εἶθ᾽ οἷα παμβασιλεῖ 
θεῷ θεοῦ τε παιδὶ σωτῆρι ἁπάντων ποδηγῷ καὶ 
συμμάχῳ χρώμενοι, πατὴρ ἅμα καὶ υἱὸς ἄμφω 
κύκλῳ διελόντες τὴν κατὰ τῶν θεομισῶν παρά- 
ταξιν, ῥᾳδίαν τὴν νίκην ἀποφέρονται, τῶν κατὰ 
τὴν συμβολὴν πάντων ἐξευμαρισθέντων αὐτοῖς 
ὑπὸ τοῦ θεοῦ κατὰ γνώμην. ἀθρόως δῆτα καὶ! 
λόγου θᾶττον οἱ μὲν χθὲς καὶ πρὸ ἡμέρας θανάτου 
πνέοντες καὶ ἀπειλῆς οὐκέτ᾽ ἦσαν, οὐδὲ μέχρις 
ὀνόματος μνημονευόμενοι, γραφαί τε αὐτῶν καὶ 
τιμαὶ τὴν ἀξίαν αἰσχύνην ἀπελάμβανον, καὶ ἃ τοῖς 
πάλαι δυσσεβέσιν τυράννοις ἐνεῖδεν αὐτοῖς ὀφθαλ- 
μοῖς Λικίννιος, ταῦτα ὁμοίως καὶ αὐτὸς ἔπασχεν, 

1 Το πῖιβ νγὰθ ἀοίθαϊθα ἢνθὶ δὲ Αἀτγίδπορὶθ, 8 Ζ]γ, 
δα βθοοπάᾶϊγ, θη ΠπῈ πᾶ ἤρα ἰο Βυζαπίϊιπι ἀπᾶ μαᾶ 
Ὀδθη ἔοτοθα ἴο οὔοβϑθ ἔμ ϑίγαϊ 5, δὲ ΟἾγυβορο  β (Θουξαυ), 
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αὐϊεντηοβῦ, {Π6 Ἐτηροτου, πε ἔποπα οὗ Θοά, γϑοϊκοηίηρ, 
ὑπαῦ Πα νγὰ8 πο Ἰοῆρου ἰο θ6Ὲ δηδυτϑά, βυτητηοηθᾶ ἢΐβ 
ΒΟΙΠΑ ῬΟΎΕῚΒ οὗ γϑᾶβοι, δηα ἐειηρουίηρ [Π 6 βύθυῃ 
 αυΑ}1165 οὗ Ἰυβέϊος τ ἢ Βυτηδηΐϊν ἀεἰευτηϊπηθα ἴο 
ΒΌΘΟΟΌΤ ἔῃοβ8 ψγῆη0 σγεσα Ὀαΐπρ' δν]] ἱπγθαῖθα ἀπάου 
{πΠ6 ὑγγδηΐ᾽ 8 Ρουγαῦ ; πα Παβϑίθπηαά, Ὀῃ ρυϊίίηρ ἃ ἔεν 
ΒΡΟΙΠΕΥ5 ουὖ οὗ ἴῃ νγᾶυ, ἴο τεβοὰθ {πΠῸ σγυεαῖου ρατὲ οὗ 
ἐπα Βυτηδῃ γτᾶθθ. ΤῸ Βἰἐπογῖο, θη Πα ετηρ]ουθᾶ 
Βυτηδηΐςυ δἴοπα πᾶ βῃονεα τυθῦου ἴο Ἠΐτη ψη0 νγᾶ8 
πα αβευνίηρ οἵ βυσαρδίῃυ, ἔμουα νγὰβ ΠΟ ἱτηρτονοιηθηΐ 

ἴῃ ΓΛοϊπίαβ : Πα αἰ ποὺ σῖνα ονεῦ Πΐβ ψοκαάπεββθ, Βαϊ 
ΟΥΔΙΠΟΥ ἱπογθαβαα ἢἷβ τηδα ἔυπσῪ ἀρδϊηδὺ ἢΐβ βυ] θοῦ 
ῬΘΟΡΪΙ65 ; νγὩ1]6 ἃ5 ἔου ἔῆοβε ψῆο ψεσα 1Π-ἰγεαϊεα, πὸ 

ΟΒΟΡΕ οἵ 5αϊναίίζοῃ νγὰβ Ἰοΐῃ ἔου ἔπεια, στουπα ἄν 
85 ΠΟΥ ψεῖα ὈΥ ἃ ἐευυθ]6 να θεαϑὺ. ὙΥ̓Βεγεΐοσθ, 
 τηϊηρΊ] ηρ' ἃ Πεαἰγεα οὗ ον] ψττἢ ἃ Ἰονα οὗ σοοάποββ, [Π8 
ἀεΐεπαάου οὗ ἐπε ροοά ψεϑηὺ ἔουῖῃ, τῖτῃ ὑπαὶ τηοβὺ 

Βυτηδπα Ἐπηρουου, Πῖβ βοὴ ΟΥΐβριιβ, δυγευοῃΐηρ οαὖ [Π6 
τίσ παπᾶ οὗ βαϊναϊίζοη ἴο 41} ψγῇῆο σψγεσε ρου βῃϊπρ, 
ΤΏδη, ἱπαϑυαποῇ 85 ἔπ ν μα Οοα {πὰ υπίνευβαὶ Κίπρ' 
δια ὅοη οἵ αοα, ἐπε ϑανίουτν οἵ 4]1], δ5 ὑπεῖν αὐἱάθ δπα 

ΑἸΠγ, ἐπε ἔαΐμεν ἀπᾶ βοὴ Ῥοΐῃ ἑορεῦμον αἰν46εα ΤΠ 6ῖν 
 Ραὐ 6 -αυυὺ ἀραϊπϑὺ ἐπ 6 Παΐθυβ οἵ Οοα ὁ 8]}} 51465 
Δα Θαϑ]γ σοι {Π6 νἱοίοτυυ :; ἴον Ἔυευυ πίπρ' ἴῃ {Π6 
6 ΠΟΟΌΠἾΘΥ νγᾶ5 τηδ 6 5ηοοΐῃ ἔθου ἔπει Ὀγ Οοα δοοοτά- 
ἰηρ ἴο Ηἴβ ρυγροβθ. Ὑ8δ8 νευγ, 411 αὖ οποβ δῃᾶ ἴῃ 
1685 ἐΐταςθ ὑπδὴ ἰδ ῥα κ6β ἴο 580 ἴδ, ἔῃοβε ψῆο {Π6 οὐδ ὺ 
ἀν ψεγα Ὀγεαϊῃΐηρσ ἀδδίῃ δπα ὑπγυθαύθηϊηρ' ΤΕ 6 ΠΟ 
ΤΩΟΥΘ, ΠΟΙ γγὰἃ8 ΕΥ̓ ἢ 850 ΤΠ ΠΟ 85 ὉΠΕΙΓ ΠΔΠ16 Το θτη- 
Ῥεταᾶ ; {πεῖν ρίοθυτεβ δπᾷ Βοπουΐβ τϑοοϊνεα ἃ ψγ6]}- 
ἀεβεγνεά ἀΐθρυδοα ; δπᾶ ἐπα ἐπίπρϑ ὑπαὺ Γλοϊηΐαβ δα 
Β66ῃ νἱτἢ Πΐβ οὐ ΕΥ̓ 65 ΠαρΡδῃ ἴο {Π6 ἱτηρίουβ ὑγγδηὺβ 

 Θορίθμηθεν 18 οὐ 90, 824, ΠΟΥ δἴίεγνναγβ, (οηϑίαπε! πα 
μίπῃ Ραΐ ἰο ἀεαίῃ. 
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οὐ έλνι ΕἸΌΒΕΒΙΤΙΒ 

πὰ. Ὁ. ἀν διωνοόνόιν. 

ἄθρι. 8,2 ὅτι μηδ᾽ αὐτὸς ἐδέξατο παιδείαν μηδὲ ἐπὶ ταῖς 
τῶν πέλας ἐσωφρονίσθη μάστιξιν, τὴν ὁμοίαν δ᾽ 
ἐκείνοις τῆς ἀσεβείας μετελθὼν ὁδόν, ἐπὶ τὸν ἴσον 
αὐτοῖς ἐνδίκως περιηνέχθη κρημνόν. 

᾿Αλλ’ οὗτος μὲν ταύτῃ πῃ βεβλημένος ἔκειτο" μ τῇ πῃ βεβλημ 
ὁ δ᾽ ἀρετῇ πάσῃ θεοσεβείας ἐκπρέπων μέγιστος 
νικητὴς Κωνσταντῖνος σὺν παιδὶ ἸἹΚρίσπῳ, βασιλεῖ 
θεοφιλεστάτῳ καὶ τὰ πάντα τοῦ πατρὸς ὁμοίῳ, 
τὴν οἰκείαν ἑῴαν ἀπελάμβανον καὶ μίαν ἡνωμένην 
τὴν Ῥωμαίων κατὰ τὸ παλαιὸν παρεῖχον ἀρχήν, 
τὴν ἀπ᾽ ἀνίσχοντος ἡλίου πᾶσαν ἐν κύκλῳ κατὰ 
θάτερα τῆς οἰκουμένης ἄρκτον τε ὁμοῦ καὶ μεσημ- 
βρίαν εἰς ἔσχατα δυομένης ἡμέρας ὑπὸ τὴν αὐτῶν 
ἄγοντες εἰρήνην. ἀφήρητο δ᾽ οὖν ἐξ ἀνθρώπων Ἰ 
πᾶν δέος τῶν πρὶν αὐτοὺς πιεζούντων, λαμπρὰς 
δ᾽ ἐτέλουν καὶ πανηγυρικὰς ἑορτῶν ἡμέρας, ἦν τε 
φωτὸς ἔμπλεα πάντα, καὶ μειδιῶσι προσώποις 
ὄμμασί τε φαιδροῖς οἱ πρὶν κατηφεῖς ἀλλήλους 
ἔβλεπον, χορεῖαι δ᾽ αὐτοῖς καὶ ὕμνοι κατὰ πόλεις 
ὁμοῦ καὶ ἀγροὺς τὸν παμβασιλέα θεὸν πρώτιστα 
πάντων, ὅτι δὴ τοῦτ᾽ ἐδιδάχθησαν, κἄπειτα τὸν 
εὐσεβῆ βασιλέα παισὶν ἅμα θεοφιλέσιν ἐγέραιρον, 
κακῶν δ᾽ ἀμνηστία παλαιῶν ἦν καὶ λήθη πάσης 8 
δυσσεβείας, παρόντων δ᾽ ἀγαθῶν ἀπόλαυσις καὶ 
προσέτι μελλόντων προσδοκίαι. ἥπλωντο δ᾽ οὖν 
κατὰ πάντα τόπον τοῦ νικητοῦ βασιλέως φιλανθρω- 
πίας ἔμπλεοι διατάξεις νόμοι τε μεγαλοδωρεᾶς 
καὶ ἀληθοῦς εὐσεβείας γνωρίσματα περιέχοντες. 
οὕτω δῆτα πάσης τυραννίδος ἐκκαθαρθείσης, 9 
μόνοις ἐφυλάττετο τὰ τῆς προσηκούσης βασιλείας 
βέβαιά τε καὶ ἀνεπίφθονα Ἱζωνσταντίνῳ καὶ τοῖς 
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οὗ ἄαγβ ρΌπε ὈΥ, ὑμεβε ἢθ Πίτηβοὶῇ αἷβδο ᾿Πκουνῖθο 
βυοεγθα ; ἴου ποίου αἰα Πα τϑοοῖνε οουγθούϊοη ΠΟΥ͂ 
414 Πα Ἰϑᾶσῃ νυϊβάουα ἔγοτα ἐΠε βύτοκαβ ὑπαὺῦ 611 ἀρὸμ 
ἢΐ5 πεῖρηθουγβ, θαῦ ρυτβαρα {Π6 βάτὴθ ραὺῃ οὔ ἱπιαυϊον 

85 {Π6Ὺ αἰϊά, δηά }υ50}γ τ α]βα ονοῦ [Π6 βϑιὴθ ρυθοϊρίοα. 
ΤΠ νγὰβ Γλοϊπίπ5 οαδὺ ἄονγῃ ργοβίγαῖθ. Βαυΐῦ Οοη- 

βἰδηίίπο {πα τηοβὺ τηϊρηὺν Μίοῖον, ταβρ ἐπα θπῦ ψ τ 
ἜΥΘΙῪ νἱγίπο ὑμαὺ ρσΟα]π 655 Ρεβίονβ, τοσοῦμον νυ ἢ Πΐβ. 
805 ΟΥίβρυβ, δῇ Εχαροσου τηοϑὺ θαι ἴο Οοα δηᾶ [ῃ 8}} 
τεβρβοὺβ {|π6 απο ἢΐβ ἔαϊμοσ, γθοονετϑά {πΠ6 ᾿υαβϑὺ ὑπαὶ 
Ῥεϊοηρεδα ἴο ἔπθπι, δηα ἔουταθα {πΠ6 Βοτηδη Εχαρίτα, 

85 ἴῃ {Π6 ἄδγϑ οὗ οἹά, ἱπΐο ἃ βἰπρὶε υπίϊορα γγΠΟ]6, 
Ῥυϊησίηο ἀπᾶον ὑμῖν ρΘδοθ αι] τὰ]6 41] οὗ 10, ἔγτοσα 1Π6 
γἰβίηρ' βιπι τουπα ἀρουῦὺ ἴῃ ἐπα ὕνο ἀϊγεούϊομβ, πουθῃ ἃ5 

ΠΜ0ῸῈ]1} δ5 βουΐῃ, δνυϑὴ ἰο πε αὐτεγτηοβὺ ᾿ἰγαϊΐ5 οὗ ὑπ6 
ἀεοϊπίπρ ἄαγ. 80 {ῃθη, ἔμθῦα γγ85 ὑδκθ ΔΥΔΥ͂ ἔγΌτα 
τῆ 6 Π 811 ἔδαν οὗ [ποβθ 0 ἔουυι υῦ ορρυβϑβαα ὑμθῖι ; 
ἐΠ6Ὺ οοἸεργαϊθα θυ] πὺ ἐαϑεϊνα!β ; 411 ὑπίηρθ γε Ὲ 
ΕΠεα τ Πρ, ἀπ στάθη, ἔουυι ον ἀονσιοαβῦ, Ἰοοκεά 
αὖ Ἔδοἢ οὐποὺ τ τ 5τα Πρ’ ΘΟ 8 Π065 8ηα ὈΘδιηΐηρ' 
ἜΥ68; ψ ἢ ἀαποίηρ ἃπα ἩγτηΠΒ5 ἴῃ οἰ ἃπα σου ΤῪ 
ΑἾκα ἔπε σανα Βοποὺγ ἢγϑὺ οἵ 81} το αοα {Π6 υπΐνουβαὶ 
Κίηρ,, ἴον ὑπῖ5 πεν μδᾶά Ῥβθῃ ἱποίσυοϊοαᾶ ἴο ἄο, δηάᾶ 
Ἐμεπ ἴο {πε ρίουβ Ἐπηρεσοῦ ψ Ὲἢ 5 5οη5 Ροϊονεά οἵ 
Οοάᾶ; οἱά 1115. ψγετα ογροϊίεῃ δπαᾶ οὈ] νίοη οαβϑῦ οἢ 
ΕΥΕΙΎ ἀεεᾶ οἵἉ ἱπυρίοὐγ ; ργεβεηῦ ροοα τπίπρδ ὙὙΕΥΘ 
δη]ογεά, τί ἐπε Τασίμου μόρα οὗ ὑποβ6 ψμΐοῃ γ 6 
γοὺ ἔου ἴο οοῖαθ, Αμά, ἴῃ βῃογύὺ, ὕπθῦβ Ὑγ6γ6 Ῥτοσλα]- 

σαϊεᾷ ἴῃ Ἔνευυ ρἷδοθ ογτἀϊπαποαβ οὗ ὑπ νἱοϊοτίουιβ 
Ἐχαροτοῦ {111 οὐ Ιονα ἔου μυτηδηΐςυ, πᾶ Ἰανβ ὑπαὶ 

Ρεἰοϊκοπθᾶ ταπηϊἤοεποα δηά ὑγαθ ρου. ΤῆιΒβ νεῖν, 

ψΈΘΠ 811} ὑγυδπηῦ Πα θεθη ρυτρεά ἀναγ, ὕΠ6 Κίηρ- 

ἄοτα ἐμαὶ ᾿εϊοηρεᾶ ἕο ἔμθιι νγὰβ ργεβεγνϑᾶ βἰβάξαβὺ 
δηᾷ ἀπαϊθρυϊεοα ἔογ Οοπβιδηίίμα δπα ᾿ΐ8 5008 8016 ; 
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ἘΒΈΒΙΤΙΒ 

αὐτοῦ παισίν, οἱ τῶν πρόσθεν ἁπάντων ἀποσμήξαν- 
τες τοῦ βίου τὴν θεοστυγίαν, τῶν ἐκ θεοῦ πρυ- 
τανευθέντων ἀγαθῶν αὐτοῖς ἠσθημένως τὸ φιλ- 
άρετον καὶ θεοφιλὲς τό τε πρὸς τὸ θεῖον εὐσεβὲς 
καὶ εὐχάριστον δι’ ὧν εἰς προῦπτον ἅπασιν ἱ 
ἀνθρώποις παρέσχον ὁρᾶν, ἐπεδείξαντο 

ΓΈ 
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ἘΟΘΟΙΕΒΙΑΒΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΒΥ, Χ. ιχ. 9 
ἜΑ ΥῚ ΑΥΤΟΝ 

ῆο, θη ὑπεγ Πα ταδάε ἰὐ ὑπεὶν νευῪ ἢγϑὺ δοίΐοῃ ἴο 
δ ύηος {6 μου] ἔγοτη μαϊγεά οὗ σοά, οοπβοίουβ οὗ 
{πε σοοά ἐπίηρβ ἐμαὶ Ης μαᾶ Ῥεβιίονε ἀροπ ἔμεπα, 
ἀἰβρίαγεά ἐπεὶν ἰονε οὗ νίτίπε δηᾶ οὗ αοά, ὑπεῖν ριον 
δἃηα ρσγαϊτυαε ἐονγαγαβ ὑπῸ εἰν, ὈῪ {πεῖν τηδηϊξεβὶ 
᾿ἀ6εαβ ἴῃ ἐπε βἰρῃὺ οὗ 4}} τηβῃ. 

᾿ 

ἊΨ δὶ ΠΥ 

ΥΟΙ.. 11 Ἐ 481 
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ΑἸΩΤΊΟΗ, Βίβῃορ οὗ Βουηΐοθ, 1, 209 
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811 
ΑἸΠ85 (ΑΠ8Π18), ἱ. 78 ἴ΄. 
Ἀπηΐδητιβ, ἱ, 179, 2838, 241 
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ἱ, 478, 
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206, 880 
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Απδρδῦου, ἱ. 51, 61 
ΑπδοΒΐπα8, ἱ. 399 
Απἰοηΐπα8. 53,566 Μδτοὰβ ΑΓ τι5 
Απὐοηΐηβ (ΟΔΥ868114), ἰϊ. 81, 6Ἷ 
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449 
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ἈΠΦΟΏΥ, ἱ. 47, 61 
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1 

ΡΟ] πτΐα5, ἱ. 875, 887, 398 ἴ,, 447, 
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Ἄσαυ1]α, Ῥτγοΐθοῦ οὗ Ερυρῦ, 11, 17, 26 
ἈσΪ]α, ΡΓΘΒΌΥΤΘΥ, ἰΐ. 165 
 ΟΜΩΣ οἵ Ο.Τ., 1, 469; 

δ᾽ 

Αὐδθίβ, ἰΐ, 68, 81, 91, 287 
ΑΥΔΌίΔ ἢ Μοιπίαίῃ, ἰϊ 111 
Αὐδίδηαβ, ἱ. 5615 
ΑΤΟἨΘΙΔΊΒ, ἰν δ8 1,, 78 
Ατάδθαν, 1. 475 
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Ασ᾽βύίοη, ἱ, 298, 207 
Αὐἰβύουϊβ ΠΠ., Ηρ Ῥυίοϑῦ, ἱ. 58, 

6Ὶ 
Αὐσἰβίο 188, δλδβοροῦδας, ϊ, 45, 287 
Αὐίβίοη οὔ Ῥβ]18, 1, 818 
ΑΑὐίβύουϊο, ἱ. 628 ; ̓ς 280 
ΑΥἾ95, 1, 459 
Αὐηηθηΐδ, ἰϊ, 199, 851 
Αὐϑίποῦ, ἰΐ, 105 
ΑΥὙὕΆΧΘΓΧΘΒ, ἱ. 229, 461 
᾿Ασύθιηοη (ἀνξοπιββ), ἡ δι17.; 11, 298 
Αϑοβίοη, ἱ. 51, 61 

Αβοϊορ μάθε, δίβηορ ΟΥ̓ ΑηφίοοἩ, ἰΐ. 
[ 
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᾿Αβοϊϑρίδαθβ, μογϑίϊο, '. 628 
᾿Αβοϊϑρίοαοΐῃβ, ἱ, 619 ῖ 
Αβρμδιῦοβ, δᾶ, 866 Ποδᾶ γε" ' 
ἀσττοςς ΟΥρᾶμὰ5 (τ δπι.5), ἷν 

ἈΝΘΩΙ ἰϊ, 178, 
ΑὔΘΥ, 1ϊ, 107 
ΑὐΠθποάογθ, 11, 88, 171, 211 
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Αὐδαϊαθ, Ἷ. 418, 425 448 
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Αὐχγθ]ΐτ5 υἰρίπἴα5, 11, 169 
Αὐ868, 1. 29 
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ΙΝΌΕΧ ΟΕ ΡΒΕΟΡΕΒ ΝΑΜΕΒ 

ΌΎΝας ΒΙΒοΟΡ οὗ Οβδθβαζθα, ἰϊ. 
171 

ῬΟΙΏΠ 8, ΒΙΒΠΟΡ οΟΥ̓́ΛΠ ΙΟΘΉ, ἰΐ, 228, 
229 

ΒοΙΠα8, δροβύδίθ, ἰϊ, 39 
Ῥοτούμθιβ, ἱπηρουῖαὶ βουνδηῦ, ἰΪ. 

268, 266 ἵ, 
Ῥοτούμου, ῬΓΘΒΌΥΘΣ οὗἩἨ ἁ ΑἸ ΟΟΙ, 

11, 229 
Ποβι ΐδη8, ἱ, 877 

ἘΪΒΙΟΝΊΤΕΒ, ἱ. 261 ἔ,, 459 ; ἰΐ, ὅ8 
Ἐάο68α, ἱ. 87, 107 
Ἐργρύ, ἱ, 41, 185, 149, 806, 816, 466 ; 

1, 68, 161, 16, 179, 189, 191, 269, 
27, 279 

ἘΠΑΡΑΡΑΙῈ5 ὑτῶ ππεντς 11. 67 
βότίνσοι, Ὁ 881, 876, 4056, 446, 
449, 4 

ἘΠίοΖθι, Φ ὙἿ 
ΕἸΡ βύμβ, ἱ, 381 
Ἐτηθδα, ἰΐ. 841 
Ἑποτγαύϊθ5, 1. 395 
ἘΠΟΟΘἢ, ΒΟΟΚ οὗ, 11, 289 
Ἐρποβαβ, ἱ. 191, 1θδ, 248, 271, 281, 

298, 888, 887, 671, 458, 401, 808, δ07 
ἘΡΠΉΔΟΝ 8, ἢ 107 
ΕΤΟΒ, ἱ, 8378 
Ἐϑάγχαβ, ἰΐ. 78 
ἘΒΒΘΏΘΒ, ἱ. 877 
Ἐδβύμα, ἱ. δ0 
ἘΓηΐοΡ ἷα, ἱ. 111 
Επο]α, 1. 628 
ἘπΘΙρίΒ, 1, 6ὅ 
Ἑατηθποίδ, ἱ, 488, δ07 
ἘΠΠΊΘΏΘΒ, ἱ. 811, 829 
Ἐπη85, ἰϊ. 106 
ἘΞΡΏγΆ ΠΟΥ, ἰΐ. 209 
ἘΞΡΟΙΘπλι5, 11. 456 
ἘΡΟΓ 5, ἰΐ. 309 
ἘΠιβθθία5, ΒΙΒΠΟΡ οἵ Οδθβαγθα, ἰϊ, 897 
ἘΠ ΒΘΌΪΒ, Βίβῃορ οἵ 1,δοάϊοθα, ἰΐ. 

1δδ, 165, 167, 229, 288 
Ἐπ ΟΠ Δ ΠῸΒ, ἡ, 297 
ἘΞαυγο 5, ἰΐ, 216 
Ἐναγοβίοβ, 1, 279 
Ἐνοάία8, ἱ. 241 
ΕΖγα, ἱ. 461; 11,18 

ΕΆΒΙΑΝ, ἰΐ. 817,, 91, 
ἘδΔΌΪα5, ἰἰ. 95, φῇ, Ἢ ὁ 56, 181, 171 
Ἑδάπ8, ᾿,. 186 
Ῥαιιβύϊπι8, ἰϊ, 106 
Βδαβῦαβ, ἄθβοοῃ, ἰἰ, 167, 166, 167 

480 

Ἑδυβῦμϑ, ῬΥΘΒΌΥ ὕθν, ἰϊ, 99, 165, 297 
ΕΘΙχ, ΒίβμοΡ οἵ ΒΟΠΊΘ, ἰΐ. 297 
ἰλεν Ῥγοουτϊδίου οἵ υδθδ, ἱ, 161, 

168 
Ἑδβύμβ, ἷ. ἸαΩον 177 
ΕἸγταἢ ἴδῃ, 1, 67, 181, 189, 171, 211, 

415, 217 
ΕἸανία Του 1114, ἱ. 237 
ΕἸανία Ν αρο 8, 1, 8838 
ΕἸανίαϑ ΟἸΘμΊ6η8, ἱ. 287 
ΕἸανίαβ, απιἀ θη θα, 1, 179 
ΕἸοΥΠα8, ἱ. 471, 496, ᾿97 
ΕἸΟΥΒ, ἰ. 188 
Ἐὰπάδηυ5, ἱ, 828, 391 

Θάαισβ, Βίβμορ οὗ Εοτηθ, ἰΐ. 297 
Θαίαβ, σοτηραπῃίοῃ οἵ Ὀίοηγνβίαβ οὗ 
᾿ΑἸθχϑηάτία, ἡ. 99, 105 

Θαΐὰβ (ΟΑΙΝΣ ἘΠΈΡΈτΟυ, ᾿ ΤΆΣ, 
127, 188, 169 

Θαΐαϑ, ΠΙΔΡΟΥΤ, ἰ, 488 
Θϑία5 (Οαΐι5), ΩΣ οὔ Βοπηθ, 

ἰ. 181, 268, 271; ἰ1. 66 ζ, 
68106, 1. 199 
ΘΆ]θῃ, 1. δ28 
δϊονίαϑ, ἱϊ. 815 ἢ, 826 
δι θα, '. 49, 877 
Οδ!Ἰΐθηιβ, ἱϊ. 15, ΝΣ 189, 211, 
6411, ἰϊ. 1837, 18 
Θ8Π1818, ἱ. 49 
6ϑ], ἰ. 107, 407 δ΄, ; 11, 457 
6828, ἰΐ. 295 
Οθϑυτηδηΐοαϑβ, ἱ. 841 
Οθγιηδηΐοῃ, ἰΐ. 85 
ΘθυτηΔ 8, ἱ. 44 
Οουτηδηι8, ἰΪ. 98, 1δὅδ, 168 
Οἴμοι, ἰΐ, 181 
Οἰυῦμῃο, ἱ, 187 
Οποβύϊοϑ, ἱ. 8317 
Θογάϊδῃη, ΕἾ ΒῚ, 89 
Θογάϊαβ, 1]. 85᾽ 
Θουρομίαβ, ἰϊ, 258, 267 
Θοτγύμαθαβ, Θογαιθηὶ, ἱ, 577 
αγδηίδηαβ, ἱ. 825 
Θτγαύμαβ, ἱ. 475 
ΟὙΘΡΌΥΣΥ, ἰϊ. 88, 171, 211 

ΗΆΡΕΙΑΝ, ἱ. 807-818, 821-827 
Ἡθῦτονβ, Ερίβι]9 ὧο, ΝΣ 161, 198, 

289, δΙ6; ἴϊ. 47, οἴ, 
ρῦτον, ἄοβρϑι οἵ, ἴ. Ξ 468, 299, 

821, 

“Σὰν 2 -.“““-5..: 

: 
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"ΣΟ ῬΡαδ, ΓΒΕ 281 [,, 9188. 



δον Δι.) 

ἰχ. 2ωμὦ 

ἼἾΝΡΕΧ ΟΕ ΡΒΟΡΕΗ ΝΑΜῈΒ 

ἨθΙθηδ, Θοιηρϑηΐοη οὗ 5 πηοη, ἰ. 189 
ΉδΙθπηα, Φαθθη οἵ ΑἀΐδΌΘΠη9, ἰ. 188 ἵ, 
ἩθΙθηα8, ἰϊ, 129, 189, 141, 211, 215 
ἨδΙοάοταϑ, ἰϊ. Ἶ89 
ἩδοΙκΚοβαίίββ, 11, 98 
Ἡθπιθγο αρὑϊεῦβ, Ϊ, 877 
Ἡδυδοῖΐδβ, ἱ ἐν 17, 51, 61 ἔ,, 79, 88, 8ὅ, 

89, 145, 
ὙλΟς τυδὰν ΤΩΔΥΌΣΥ, ἰΐ. 28 
Ἡδγδο] 685, ἘΡεμεδίο 508], 11, 468 
Ἠδοτδοιϊἐϊα5, ἱ. δ15 
Ἡοτδίβ, 1. 28 
ἩθυνιδμΟΏ, ἰΪ. 187, 161, 189 
Ἡθυτηδβ, ὕμθ ϑλορπμονα οἵ, ἱ. 198, 

267, 457 
Ήθιηο, ἰΐ. 348 
ἩδΥΠΙΟΡὮ 18, ἱ. ἜΤΕΙ 
ἩυτηορΡοΟΙ ἐΐδη8, ἰϊ. 1 
ἨθτῸ, πιϑγύγυ, (α) ἣ εαῇ (Ὁ) ἰϊ. 107 
Ἡδοτοα Αρτίὶρρδ 1., 1. 117, 129 8, 
Ἠδιοά Αρτίρρα Π΄., 1. 161, 119, 281 
Ἡοτοᾶ Απύρδ8, ἱ. 61, δ, 117 
Ἡετοὰ οὗ Αβοδίοῃ, ἱ. 51, 61 
Ἡοτοᾶ, οἀρύδίη οἵ τὰς ἱ, 847, 8567 
Ἠργοα, ὕπο αΡθδῦ, ἱ, 49 ἢἴ., 61, 6 668-18 
Ἡοτοάϊί 88, ἱ. 79 ἢν, 117 
Ἡδτοβ (Ηθτ0), ἱ. 1 987, 878 
Ἡδβυο ία8, ἰϊ. 29 
ἩχϑρΪδ, ἰϊ. δ1 ἢ, 
ἨΪΘταροΙ 5, ἷ, 271, 281, 29ὅ, δ0ὅ 
ἨϊΪθταχ, ἰϊ. 179, 2 916 
ἩΗἱρροϊγύυϑ, 11, 65, 6 

 Εἰρροϊγῦα, τρί ομεϊδοά, ἰϊ, 181 
Ἠοϑίυ8, ἰϊ. 468 
ἩγρίπυΒβ, ἱ. 827, 829, 461, 511 
Ἡντηθηδθαβ, ν 71. 11, ̓ Ω1ῦ, 248 
Ἡφψροϊψροϑεῖβ, ἰὶ. 48 
Ἡγτοδηαβ, ἰ. ὅ8, 61 

ΙσοχιῦμΜ, ἰΐ. 65, 145 
Τοπαύϊα8, ἱ. 241, 281-291 
Τηάϊΐα, ἱ. 408 

 Τοηΐα, ἱ. 465 
Τνϑηδθα8, 1, 235 ἴ., 297, 875, 44δ, 449- 

461, 49ὅ-4990, 509-010 
ἸΒΘὨγτίοη, 1ϊ. 111 
ΙΘΏΤΏΔΘΙ, 1, 77 

᾿Ἰβοάογο, {ἰ, 107 
ΟΤΡΑΙΎ, ἡ 116, 119, 296 

 ΔΖΆΟΟΒ, ἱ. 11 
δάταθβ, δροβῦϊο, ', 105, 127, 129, 199, 

293, 465; ἰϊ. 199, 201 
Φαϊηθβ, ΘΡ 8016 οὗἨὨ, 1, 119 

Ἐν τ ἢ 089 σαθῦ, ἱ, 106, 169.179 ; 1, 

Φογαβδίθιῃ (4.618), 1. 58, 89, 106, 185, 
161-108, 160, 201-227, 281 Ὁ, 281, 
809- 818, 46 ἴ; ; 1ἰ, 81.387, 66, 98 ἴ,, 
139, 11], 171, 248 

βΆ ζουυβδιθτη," Μοηίαπίδῦ, ἱ, 487 
9808, ΗἸρῊ Ῥυίθβτ, ἱ, 179 
7 65888, Β0ὴ οὗ ̓ Απαηΐδϑ, 1. 223 
ΦοΒη, ΔΡΟΒΌ16, ἱ. 191, 285 ἔ,, 21 -267, 

266, 271, 299, 881, 458, “61, 498, 
497, 511; 1, 49, ἴδ, τῆ, 190.209. 
85,66 4150 ἌΡΟΟΔΙΚΡΒΘ 

ΦόΠη, Βαρύϊϑῦ, ἱ, 19 ἢ΄,, 268 
ΦόΒη, 6] θυ, 1. 298 ἢ, 
ΦοΠη, ὕνγο πϑῃηιθᾷ, ἱ, 298 ; ἰΪ. 199 ἢ: 
Φομδίηδῃ, ἱ. 168 
Φοτγάδβηῃ, ἰϊ. 17 
ΦΟΒΘΡΉ, ἱ, δ7-05, 10ὅ, 459 ; 11, ὅ8 
Φοβθρῃβ, ἰ. 79-88, 101,119-126, 129- 

188, 1856, 161-166, 117} ,, 188 ἔ,, 
208-217, Ἔξ1.281: ᾿ ἤ. 45, 287 

Φοβῆδ, ἱ. 17, 
Ἡχ τὰ Ὀγούμου ᾿ 089 Τιογᾶ, ἱ. 287, 

δ 
“υἀ85, ΘοΙητηθηύαίογυ, 1. 29 
δυάᾶδβ, ΘΔ] 116 δὴ (δῃ]οηἶ{6), ἰ, 49 
Δυάδ8, Ρτγορῃοῦ, ἱ, 485 
ὅυάᾶο, ΕἸ Ι5016 οἵἨ, 1. 179, 257 ; 11. 45 
συ] 8η, ΑἸΘΧϑηατῖδη τηϑυῦγτ, ἰϊ. 105 
Φυϊ ΐίαη, Βίβπορ οὗ ΑἸθχαπαγία, ἱ. 461, 
801 ; 1]. 11 

Δυαη, ΒΙΒμοΡ οὗ Αρϑιηβθᾶ, ἱ. 481 
δυ]δηδ, 11. δὅ 
Φυβύίϊη Μαγύγυ, ἱ. 821-825, 381 ἔ,, 

859.818, 617 
Φυαβύαθ, Βίβῃορ οἵ ΑἸθχαπάγία, ἱ. 

809 
συβύαβ οὗ ΤΙ οτίδβ, ἱ. 281 

ΚΑΙΤΊΒΤΙΟ, ἱ. 469 

ΤΙΑΟΞΡΑΕΜΟΝΙΑΚΆΒ, ἱ. 8379 8 
Τιαθύυϑ, 1. 11 
1,δοαΐοαθα, ἴῃ Αβίδ, ἱ. 888, 607 
1μΔοᾶΐοθα, ἰπ ϑγγῖδ, ἰϊ, 129, 189, 2290, 

285, 289 
Τιαταηᾶδ, ἰΐ. 6 
ΤιαΥῖββα, ἱ. 891 
Τιδὐγοηϊδπι8, ἢ. 489 
Τιϑοπΐαε8, ἰἰ. ΤῊ 
ΓλΌγβ, ἰΐ. 169, 166 
Τλοϊηΐα5, 11. 801, 817, 869, 866, 371, 

8718, 445, 407-419 

487 



ΙΝΌΈΧ ΟΕ ΡΒΟΡΕΒ ΝΑΜΕΒ 

ΙΛηυ8, ἱ. 191, 197, 2838, 241, 449 
Ποηρίπαβ, ἢ. δ9 
Τμποίδη, τηδγύγυ, ἰϊ. 295, 841 
Τμυοΐδη, ποῦ ἰΔοη ἰἢθᾷ, {ϊ. 149 
Τιποΐαβ, Βίβῃορ οἵ Βοτηθ, ἱ ἱϊ, 189 
Το, ΤΩΔΙΌΥΥ, ἱ. 867 ἢ, 
Τλιοίαβ, ΤΠΘΙΠΌΘΡ οὗ βυποᾶ δὖ ἀπ- 

Ὁίοοι, ἰϊ. 21 
Ιλιοῖπιβ, ὈΓΘΒῸΥ ὕθυ οἵ ΑἸθχαπάσία, ἰἰ. 

166 
Τμαοῖτι8, 800 οὗ Οδθϑαῦ ὕπ6 ΡἘ11|ο- 

ΒΟΡΙΘΙ, ἱ. 8838 
Ιλιοϊὰ8 (6.8), Εταρθγου, ἱ. 8839 
Τοῦδ8, ἱ. 807 
ΓλΚΘ, ἰ. ̓19δ ,, 255, 289, 458 ; ἰϊ. 47, 1 
ΤΆρΡαΒ, ἱ. 806 
Τιιβίαϑ, ἱ, 807 
Τγοπδ, ἱ, 407-445 
Πγϑδηΐαβ, ἱ. 7δ, 117 

ΜΆΑΟΑΆ, 1. 107 
ΜδοοδΌθΘΘ8, 1..229 .; ἰἰ. 75 
ΜδΟΒΘΙΊΒ, ἱ. 81 
Μϑουίδημβ, ἰΐ. 151 Εἴ, 189 
Μϑουΐπιιβ, 1ϊ. 67 
Μᾶρπδ ατγδθοία (βουῦῃ 1ὑΔ]γ), ἱ. 465 
Μαρπηθβἷδ, ἱ. 281 
ῬΜαϊομίοη, ἱϊ. 218 ἢ 
Μδιοῆυβ, Ἢ. 167 
Μδχηδθβ, ἰϊ. 67 
Μδπο8 (Μδηϊ), ἰϊ. 227 
ΜαΙΌΘΙ]Α, ἱϊ. 295 
Μδυοθ πα, ἰΐ. 229 
ΜδΙΌΘΙ]8, ἰϊ. 167 
Ματγοίΐδῃ, ἱ. δ15 
Μαγοϊδη βύβ, ἱ. 877, 488 
Μαδγοίΐδησβ, 11. 41 
Μαγοΐοῃ, ἦ, 827 Β΄. 878, “ὡς 885, 
806 ,, 460, 407, 488: {ν1 

Ματγοῖαβ ΤΌΡΡο, ἰ 
ΜδΓΟῸΒ ΑΘ 15, ὗ 118 
Μδγοὰβ Αὐγο]ΐαβ, ἱ, 888, 830, 860, 

887, 40δ, 448, 4417, 460] 

Μοῦ, ΒΙΒΠΟΡ οἱ ΑἸοχϑηάσγία, ἰ, 
829 

Μδτοαβ, ΒΙίβμορ οὔ δογυβδίθιῃ, ἱ. 
818, 467 

Μδτουῦβ, πογούϊο, ἱ. 829 
Μαγθᾶ Οἀτοία), 1. 149 ; ἰϊ, 101, 1656 
Μαιίηιβ, Βίβιου οὔ ΑΥἿΘΒ, ἢ. 456 
Μαγίπαβ, Βίβῃορ οὗ ΤΥΤθ, ἰΐ. 189 
ΜαΑΡΪΠΒ, ΤΠΔΥΌΥ, ἰἰ. 171 ἢ, 
Μαρκ, ὀνδηρο δῦ, ἱ, 1487, 

251 π᾿, 297, 4δδ; ἰΐ, 49, 15 

488 

179, 

Μαυῖς, ποῦ θη θᾶ, 11. 455 
ΜᾶΑΥΥ, ἀδυρηύον οἵ ΕἸΊΘΖου, ἱ. 218 
ἀρὰ ὁ {16 ΥΙΓρίπ, 1. 22, 261 ἢ, 459: 

ΜᾶΑΓΥ, νυ] οὗὨ ΟἸΟΡΑΒ, ἱ. 275 
ΜαβὈουμοί, ἰ, 811 
Μαδύθρηυβ, ἰἱ. 455 
Μαύδμονν, 1. 251 Ν᾿, 298, 2907, 4δδ, 

468 ; ἢν 18 
Μαἐθηΐδβ, δροβύϊθ, ἱ. 8ὅ, 108, 259, 

20, 298 

Μαυυμίδαθ, Ταῦμου οὗ δοβορμαβ, ἱ, 
227 

Μαύυγυβ, ἱ. 415, 425 
Μαυγούδηϊΐδ, ἰΐ. 269, 461 
Μαχϑηύίαβ, ᾿ϊ, 808 ἔ,, 811, 869 
Μαχὶτηΐδῃ, 11. 299, 808 
Μαχίπλ1118, ἱ, 471, 479 ἴ., 485, 498 
Μαχί πίη 1., ἰϊ. 8ὶ 
Μαχὶπηΐη 11., 1. 801, 805.811, 817, 

895, 829, 885-359, 800.881 
Μαχίἰ πλΐπιιβ, ΒΙΒΠΟΡ οὗ Απύϊοοιι, ἱ. 

88ὅ, 498 
Μαχίπιμϑ, Βίββορ οὗ ΑἸθχϑδηαγίβ, ἴ, 

185, 165 ἵ,, 215 ὃ 
Μαχίπιιβ, Βίβμορ οὗ Βοβύτχα, ἰϊ, 211, 

915 
Μαχίτησβ, Βοτηδη ΘΟΠΙΌΒΒΟΣ, ἰΐ, 117 
Μαχίμητβ, υυτὶῦον, ἱ. δ15 
ΜδΖΑΌΔΏΒ88Β, ἰϊ. 96, 189, 171 
Μρδπᾶρυ, 1. 281, 488 
Μοιθῦϊαβ, 11. 241 ἴ, ΡΞ 
ΜοΙύοπο τ ἀ45...1]. 
ΜοΙΐο, ΤΡΡ ὅκως 875, 887-898, 5607, 

δ17: 
Μεισιι, ἣν, 78 
Μθπαπάθν, ἱ, 2591... 3815 
Μοηδπαγδη ϑῦβ, ἱ. 877 
Μογουτσία, ἰϊ. 107 
ΜοΙΌΖΘΠΘΒ, ἰἰΐ, 129 
ἐρρστ δον ἱ, 807, 899; 1. 141, 

ναι 1ϊ, 101 
Μούγοδουχιβ, ἱ. 869 
Μίϊδη, ἰϊ. 445, 447 
ΜιΙυδᾶθβ, Βίβμορ οὗ Εοτηθ, ἰΐ, 455 
ΜιΙυϊδα 68, Μοη δηϊϑῦ, ἱ, 478 
ΜΙΙὺυίδάθβ, τσὶ τον ἀραϊηβῦ Μοπύδῃ- 

ἰβῦβ, ἱ. 488 Εἴ, δ17 
Μοάογαῦῃβ, ἰΐ. 59 
Μοάοβύι, ἱ, 8758, 885 
Μοηΐδηι5, ἰ. 448, 471-498 
Μοβθβ, Ῥγθβ Όυὑο οὐ ΒΟΠΊΘ, 1, 125 
Μυβδθαβ, 1, 287 



ΙΝΌΕΧ ΟΕ ΡΒΟΡΕΝ ΝΑΜΕΒ 

Μυβδηυβ, ἱ. 876, 896 
Μυγβία, ἱ. 415 

ΝΑΒΟΙΒΒῦΒ, ἱ. 406 ἔ,, δ0ὅ, δ18 ; 1ϊ. 
838-89 

Ναύαδι τα, ἱ. 619 ζ, 
ΝΑ ΖΑ, ἰ. 68 
ΝΟΌΙΟΠ Δα ΠΘΖΖΑν, ἱ. 461 
Νοπηθβίοῃ, ἰΐ. 109 
ΝΘοη, ἰΐ. 66 
ΝΘΡΟΒ, ἰϊ. 191 ἢ, 
ΝΟ, 1. 101, 167 7,, 179 ἔ,, 199, 286, 

80, 891 
Νόοῦνα, ἱ. 241 
ΝιοοΙαϊύϑηΒ, ἱ. 267 
ΝίοοΙΑ5, ἱ. 261 
ΝΙΘΟΙΏΔΟΒι5, ἰϊ. δ9 
ΝΙΘΟΙΊ885, ἰΐ. 211, 21 
ΝΙοοιηθαία, ἱ, 8379; 11. 268, 2671., 

295, 841, 867 
ΝΊΘΟΡΟΙ 5, ἰϊ. 58 
ΝΙΚοῦαβ, 1. 847, 857 

ΝΑ, ΒΙΒΠΟΡ οὗ ἘΡΏΘΒβ:8, ἱ. 
1 

Οποβίτηιβ, ἔγθηα οὗ ΜεΙΐο, ἱ. 898 
Οτίρθη, 11. 9-28, 27-81, 49-9ὅ 
ΟΒγῃοδμηθ, 1, 105, 606 
Οβύϊδηῃ αν, ἱ. 188 
Οὐδο, ἱ. 199 
Οὔτοι, 1. 47ὅ 

ῬΑσηυμιυβ, ἰϊ. 2907 
Ῥα]θβύϊηθ, ἱ. 118; 1], 171 
ῬΆΙΠΊ88, ἴ. 381, δ0ὅ 
ῬδΙΩΡΒ 5, ἰϊ. 871, 241, 397 
ῬΔΠ688, ἰΐ. 175 
Ῥαπρίοῃ, ἰΐ. 175 
Ῥαηΐδθηιβ, ἱ. 468 ἔ, ; 11, 27, 48, 49, 61 
Ῥαρίδϑ, ἱ. 145, 281, 2901-9.»ὃ ὁ 
Ῥαρίσίαϑ, 1. 607 
ῬΔΡΥΪΔ4Β, ἱ. 869 
Ῥατδοίοπίμτση, 1ἱ. 166 
Ῥαγυηΐα, ἰ. 68, 191 
Ῥαύτηοβ, 1. 288 ; ἰϊ. 201 
ῬαϊτϊοϊαΒ, ἰϊ. 463 
ῬδῸΪ, ΔΡΟΒΌΙΘ, '. 181 ζ,, 191, 195 ἢ, 

264; 1ἰ 1717, 208 

Ῥδα], ὈΐΒΠΟΡ, ἰΐϊ. 21 
ῬδᾺ], οοπηραηίοη οὗἩ Ὀἰοηγβίαβ οἱ 

ΑἸΘΧδπασίβ, 11. 99, 165 
ῬβᾺ], μογϑύϊο δῦ ΑἸθχαπάγίβ, ἰΐ. 15 
ῬᾺ] οἵ ϑαπηοβαῦδ, ἱ, 5617; ἰΐ, 209. 
᾿ 380, 229, πὰ 
8Ό]ηπ|5, ΒΙΒΗΟΡ οὗ ὙΎτθ, ἰϊ. 891, 
397, 418 Ὲ 

Ῥυ]ΐπ5, ΔΚ ῬΓΘΔΟὮΘΙ, ἰἰΐ, 6ὅ 
ῬρΙθαβ, 11. 297 
Ῥρ]14, 1. 201, 818 
Ῥροπῦδρο!β, 11. 148, 209 
ῬρρυζΖξ, ἱ. 487, 498 
ῬΘγθῃηἶ 8, ἱ. 801 
ῬΘΥΡΆΙΏΟΙ, ἷ. 859, 41 
Ῥουβίδηβ, 1. 227 
ῬοΡΌΪΠδχ, ἱ. 615 
Ῥαῦβι, ΒΡοϑβίϊο, ἱ. 141-146, 181, 191 δ᾽, 

257 ἴ., 269, 29] ; 11. 41, 411., 157.) 
171, 208 

Ῥϑῦβθσ, Βίβῃορ οὗ ΑἸοχαπᾶσγία, ἰΐ. 
246, 297, 841 

Ῥούθῃ, σοπῃραπίοη οἵ Ὀϊοηγβίιβ οὗὨ 
ΑἸΘχϑματγία, ἰἰ, 99, 165 

Ῥϑῦθυ, ἱτηρϑυῖδὶ βουναηπῦ, ἰϊ. 268 ἔν 
Ῥϑασοθύϊαβ, 11. 888 
ῬΏΔΘΠΟ, 11. 295 
ῬΠΑΓ 8668, ἱ, 8517 
ῬΒΠΔαΘΙρΡΐα, ἱ. 288, 8357 
ῬΏΠ]1Θ48, 11. 279-285, 297 
ῬὨΠΙΘΙΏΟΗ, ἰΐ. 141 ἢ, 
ΡῃΙθϑύμϑ, 11. 67, ΤΙ 
ῬὨΠΠΡ, δροβύϊθ, ἱ. 2717, (ὕ ονδῃ- 

86 1180), 298, 295, δ0ὅ 
ῬΏΠΙΡ, Αβίδγοῃ, ἱ. 8561 
ῬΏΝΡ, Βίβμορ οἵ αογύγηβ, ἱ. 878, 

879, 886 
ῬΏΠΙΡ, ΕἼΩΡΘΙΟΣ, ἰϊ. 809-98 
ῬΆΠΙΡ, θνδηρθὶ ϑῦ, ἱ, 271 ἔ, (Ὁ), 281 
ῬΆΠΠΡ, βοὴ οἵ ῬΏΠΕΡ η6 ΕΤΩΡΘΙΌΥΣ, 

ἶϊ, 89 
ῬΈΣΠΡ, ὑθύγαγο, ἱ, 7δ, 117, 138 
ῬΆΪΟ, ἱ. 101, 117-128, 146-159 ; ἰΐ 

45, 287 
ῬΒΙΙοτηθ τη, ἱ. 841 
ῬΒΠΠΟΓΟΙΏΙΒ, ἰΐ. 279 
ῬὨΙΟΌΤΉΘΏΘ, ἱ. 467 
Ῥμοθηϊοία (ῬΠΟΘπΐο6), ἱ. 107; 1]. 

2171, 295, 841, 807 
Ῥηγυρία, ἱ. 848, 448: ἴϊ. 287 
ῬΙΘΥΙαΒ, ἢν 241, 248 
ῬιΙαῦρ, 1. 78 7.,) 88, 111, 121-127 ; ἴΪ, 

839, 843 
Ῥίπη88, ἰΐ. 169 

489 
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Ῥίηγύμυδ, ἱ. 875, 881 
Ριοῃίαβ, ἱ. 8359 
Ῥίγαομθαπη, 1, 281 
Ῥίαβ, Βίβῃορ οἵ Βογηθ, ἱ. 829, 451, 

511 

ῬΙαῖο, ἱ. 117 ; 11, 569 
ῬΙΐηΥ, ἱ. 2771. 
ῬΙαΐύάαγοῃ, 1, 17 
ῬοΙγΌΐαΒ, ἱ, 281 
ῬΟΙΥΟΔΡΡ, ἱ. 265, 281-285, 385-869, 

497 ἴ,, 611 ἢ. 

Ῥοϊγογδῦββ, ἱ, 271, ὅ08, 605-609 
ῬΟΙΏΡΘΥ, ἱ. ὅ8, 61 
Ῥοηΐία, ἱ. 287 
Ῥοῃύϊδηιϑ, 1ἰ. 71, 81 
Ῥοπύϊουϑ, ἱ. 438 
Ῥοπίϊαϑβ, ἱ. 498 ; ἰϊ. 41 
Ῥοηΐαβ, ἱ. 829, 381, 881, δ0ὅ ; ἰϊ. 88, 

141, 171, 211, 241, 291, 418 
ῬΟΥΡΏΨΥΥ, ἰϊ. δ1-6] 
Ῥούεδτηϊαθηδ, ἰΐ, 25 ἴ. 
Ῥοῦμίπαβ, ἱ. 421 ἔ,, 449 
Ῥουύϊ{α5, ἱ. 467 
Ῥυίπηιβ, Βίβῃορ οἵ Αἰθχαμπάσίβ, ἱ, 

806, 809 
Ῥυίμηβ, Βίβῃορ οὗ σου πίῃ, ἱ. 875 
Ῥυίβοι!]α, ἱ. 471, 481, 495 
Ῥυίβουβ, ἔδῦμοσ οὔ δ υϑύϊη ΜΑΓΌΥΥ, ἱ. 

898 
Ῥυίβοιβ, τηδυῦγυ, ἰΐ, 167 
ῬτΓΟΌιΙΒ, ἰϊ. 225 
Ῥτγοοὶαβ, Ὀΐβδορ (7), 1ΐ. 21δ 
Ῥγοοῖαβ, Μοπύδηϊϑῦ, ἱ. 183, 271; ἰϊ, 67 
Ῥτγοϊοούοίαβ, ἰΐ. 81 
Ῥτοΐορθῃθβ, ἰΐ. 21 
ῬυοΙθτηδίβ, 11. 148 
ῬΌΟΙΘΙΩΥ, ΤηδυῦγΎ, (α) ἱ. 867 ; (Ὁ) ἰϊ. 

109 
Ῥύοϊθιην ῬὨ ΔΘ ρΡἢ 8, ἰΐ. 237 
ῬΌΟΙΘΙΩΥ ϑούθυ, Β0ὴ Οὐ Παρ 8, ἱ, 469 Γ΄. 
Ῥυθ Ια, ἱ. 879 
Ῥυύμδρογδβ, ἱ. 117, 817 
Ῥυύμαρογθδῃϑβ, ἰϊ. δ9 

ΔΌΡΘΛΤΗΝ, ΒΙΒΟΡ οἵ ΑὐὮ ΘΒ, ἱ. 
8 9 

Φυδαταύαδβ, Ῥσορῃθῦ δηἃ δροϊορίβῦ, 
ἰ, 287, 801 ἵ,, 486 

Θαϊηΐαᾳ, ἰΐ. 101 
Θυϊηὔα, ἱ, 8348 
αϊγ πἴα5, ἱ. 49 

ΒΈΟΘΗΑΒ, ΘΟ ΔΌΐτη, ἱ. 175 
Βουϊοί 8, ἱϊ, 465 

400 

ΒΠοάο, ἱ. 467-471 
ΒΠΟΏΘ, ἱ. 407, 487 
ἩΠΟΒΒΆΒ, ἰΐ. 41 
τὰ οοΙηρϑηΐοη οὗ [ρπϑύϊαβ, ἱ, 

Βαΐιβ, ἀονΌσ ΠΟΥ οὗ δυᾶδοδ, ἱ. 811 
ΒΌΏΗ, 1. 68 

ΒΑΒΕΤΙΟΒ, 1ἰ, 148, 209 
Βαρίηυβ, Ῥυδθίουτίδῃ Ῥχγθίοοῦ, ἵϊ, 

829 ἴ,, 866 
τατον Ῥτϑίθοῦ οὔ Ερυρῦ, ἰϊ. 97, 

6 
Βαδάποθθβ, ἱ. 177, 817 
ϑαρΑΥί5, ἱ. 387, δ0 7 
ϑδίοσηθ, ἱ. 71 
ϑατηδυιίϑη5, ἱ. 877 
Βατηοβαῦα, ἵ. δ17 ; ἴϊ. 209 
ϑαμποῦμβ, ἱ, 415 δ΄,, 425 ἢ, 
ϑδυϑ θη, ἰϊ. 111 
ϑαγα δ, ̓. 885, 387, 607 
ϑαυυηδ 88, ἰ, 448 
Βϑαῦαση ]8η85, ἱ. 517 
ΞΔΌΓΗΪ 8, ἱ, 816, 898 ἴ, 
Βογυῃΐα, ἱ, 191 
67} 4ΠῈ8, ἱ, 121 
Ὡν ἐχμκὸνς ϑόνθστιβ, ἱ. δ16 ; ἰϊ, 9, 290, 

ϑορύπεαρί ηῦ, ἱ, 4569 ἢ, ; 1. 51 ζ΄ 
ϑουδρίοη, ΑἸθχαπασγίδη, ἰΐ, 125 ἴ, 
Βογαρίοι, Βίβῃορ οἵ Αηϑίοομ, ἱ, 

498 ἢν, 501 Γ΄. ; 1, 80-48 
ΞΘΓΔΡΙΟΙ,, πιδυῦντ, ἰΐ, 108 
ΒΘΓΘΠΠ 5 ΟΥ̓ΘΏΪΔΠΙΙ5, ἱ. 828 
ΒΘΥΘΏΤΙΒ, ὕνγο ΤΥ ΥΥΒ ΠδΙηΘ, ἰΐ, 28 
βου 15 (β ρΊι15) Ῥα]α5, ἱ. 587 
Βονθηΐν, 6, 1. 19, 8δ, 817, 91, 106 
ϑονθσα, ἰΐ. 91 
Βονουδηὶΐ, 1, 897 
ϑΘνΘΙΌΒ, ᾿, 897 
Βοχύμβ, ἱ, δ1ὅ 
Βοἶγ, ἢ, 51 
Βιαοπίαβ, ἰϊ. 117 
Β1148, ἰ. 486 
ΒΠν ΔΒ, ὕνγο ὈἰΒΠΟΡΒ 80 πατηθᾷ, ἱϊ, 

298 
ϑηοι, Ηἰρῃ Ῥυίθϑῦ, ἱ, 77 
ΒΙΠΊΟΠ, ΒΟΤΌΘΓΘΥ, ἱ, 109, 187.148, 816, 

817, 821, 8311 
Βιτηοη 88, ἱ. 877 
ϑιηγτηδ, ἱ. 281 ἔ,, 841, 869 
Βοογαῦθβδ, ἙΡῸΡ ΟΥ̓Τδοά!οθα, ἰΐ, 999 
ϑοογαῦθβ, β8956, ἱ, 8368 
Βοβύμθῃθ8, ἱ. 88 
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Βούαβ, ἱ. 4956 
Βοῦοι, 1. 8178, 881, 899, 406, 461, 511 
Βίθρμθη, ΒΙΒΠΟΡ οἵ Τιδοάϊοθα, ἱ ἰἶ, 289 
ϑύθρῃθη, Βίβῃορ οἵ Πομηθ, ἰϊ. 139, 

141 
ἀααδα σϑΝ ὁ {1π6 βϑυθῃ, ἱ. 108, 

ΟἿ, 199, 
Βγτηθου (βππθοη, Β΄ πιο), ἱ. 288, 

941, 276, 219, 8311, 876 
νυ φ τ χεημο ΒΊΒΠΟΡ οὗ ΦουβδΊθιη, 

4. 

ΞΥΙητΉΔΟ 8, ὑγϑηϑ]δύου, ἰἱ, δ1 Δ΄, 
ΒΥΠΘΙΌΒ, ἱ. 469 
ϑυπηδάᾶδ, ἰΪ, θὅ, 1456 

ἵ, 457 86, 
Βγνΐα, 1ἰ. 269 

ΤΑΡΟΒΙΕΙΒ, ἰϊ. 97 
σα ταΡΤῚ ἱ, 8608, 895 ἔ,, 467, 471, δ17 ; 

ΤΘΙΘΒΡΠΟΓΊΒ, 1. 811, 827, 451, 611 
ΤΟΥ Δ δα, Ἰᾷ 118, 181, 239, 21, 441 ἴ. 
πμαάάδθυϑβ, ἱ. 85.971, 1 ΟἿ 
ΤΗΘαίβ, ἰϊ. 9, 269, δγδ 29] 
ΤὨΘΌΟυ 18, ἰ, 817 
ΤῊΘΙ ΤΩ ΪάγΘ68, 1]. ἐόρῳ 189 
ΤΠΘΙηΐ80, 1. 481, 48 
ΤὨθοουϊδύμϑ, ἰἷ, τ 68, 19, 131, 139 
ΤὨΘΟάΟΙΘ, ΔΥ ταῖν ἢ. 6ὅ 
ΤὨθοάοΥΘ, τηδτύγτθα ὈΊΒΠΟΡ, ἰΐ. 297 
ΤΏθοάοτθ, πη θη 64, 11. 21 
Τηθοάούίοῃ, ἱ. 459 ; 11. ἘῚ ἢ 
ΤΠ δοαούαβ, Ῥϑη ΚΟΥ, 1, 619, 528 (Ὁ) 
Ἱμοοδοῦα, ΒΙβπορ οὗ Τιλοαίοθϑ, 1ϊ. 

πε οδοίαι, ΘΟΌΌΙΘΥ, ἱ. 5619, 628 (Ὁ) 
Τηροάούα5, Μοπύδηϊδβῦ, ἱ, 448, 479 
ΤΉΘΟΠΔ8, ἰΐ. 248 ἔν, 
ΡΟ ΉΠΠΕ, ΒΊΒΠΟΡ οὗ Απύϊοοῃ, ἱ. 

8718, 88 
ταοο λῆς, Βίβῃορ οἵ Οδθβδγθα, ἱ. 

808 ἔ,, 
τλοοριδιυ, ὈΙΒΒΟΡ ποῦ ἰἀθηςῆοᾷ, 

1. 215 
ΤΉΘΟΡΒΙ]15, ππδγΌγτ, 1ἱ. 109 
ΤΗΘΟΡ γαβῦιϑβ, ἱ. 528 
πῃοοΐθοπαβ, ΒΙΒΠΟΡ οὗἨ Οδθβαγθδ, ἰϊ. 
171 ἔ,, 211, 215, 239 

ΤΉ ΘΟὐΘΟΠΏ5, αταῦον οὔ Απύϊοοῃ, 
ἱϊ. 885 ἔ,., 885 

τμοταρθαΐδο, ΤΠοΥδρϑυύτγ 65, ἱ. 147- 
151 

ΤΠ Θββϑι οηΐοα, ἱ. 891 

Τμθυᾶδδ, ἱ. 188 . 
ΤΉΓλΐ5, 11. 279 ἢ 
ἩΤΠΟΙΊΔΒ, 1. 87, 91, 107, 191, 269, 29 
ΤΉταβθαϑ, (. 403, δ0Ὶ 
ΤΙθογί 5, ἱ. 78 ἤ, 11 Ὸ 
ΤΙπιαθαβ, ἢ 229) 
ΤΙΠΙΟΌΙΥ, ΒΊΒΠΟΡ. οὐ ΕΡΗ 6588, ἱ. 195 
ὙΠπούμγ, “Ῥογ" οὗ Ὀϊοηγβίιβ οὗ 

ΑἸΘχδηασία, ἰϊ. 97, 209 
ΤΊττ5, ΒΙΒμορὶ ἴῃ Οτθῦο, Ϊ, 107 
ΤΊῦαΒ, ἘΤΏΡΘΓΟΣ, ἱ. 199, 209, 238 
ΤΟ Ϊ85, ἱ. 91 Υ, 
Τταΐδη, 1. 289 Τ᾿, 276 δ΄, 807 
ΤΤΟΔΒ, ἱ. 288 
ΤΥΎΥΡὮΟ, ἱ. 871 ἔ, 
ΤΥΠΙίοΙ, 1, 481 
ΤΥγδηπίοῃ, 11. 295 
ΤΥΓΔΠΠΒ, ἰΐ. 229 
Ὑγτθ, 11, 229, 271, 218, 296, 848, 897 

ΤΠΈΒΑΝ, ΒΙΒΠΟΡ οἵ ΒΟμΊΘ, ἱϊ. ΟἿ, ΤΙ 
ὕτΌδῃ, σοηἴθϑϑου, ἰἰ, 117 
τε ι οἰ, ἱ, 861 ἴ, 
ὕτϑυβ, ἰΐ. 461 

ΨΑΙΕΝΤΙΝΙΑΝΒ, ἱ. 8177 
ΜΑΙθηὔϊη 8, ἱ. 897 7., 887, 807, 
γαϊογίδη, ἰϊ. 151- 166, 169 
ὉΠ] ᾿θταῦΐυβ, ἱ, [7 
Ψαδίσδῃ, 1. 188 
γεβραβίαπ, ἰ. 176, 199, 225, 288, 28, 

449 
ψούθ5 ΕἸ Ρασαύμ8, ἱ, 409 
ΨίοῦοΥ, ἱ. 271, 601, δ06-δ18 
 ίθπΠΏ6, ἱ. 407, 418 

ΧΥβτυΒβΊ., 1. 809, 511, 451 
Χγβύυϑ 1Π1., 11, 141, 147, 149, 171 

209 

ΖΑΒΡΑΒ, ἰΐ. 248 
Ζδοιιδτίαβ, τη Ο, ἷ. 411 
Ζεαομδτίαβ, Ὀτθϑῦ, 1. 411 
Ζδάοκ, ἱ. 49 
Ζθθθπηυβ, 1, 71, 88 
Ζθῃο, ἱϊ. 109 
ΖοπΟὈΐ8, 1, 295 
το πλϊανοα ἷ, 181, 617, 621 ; 11. 49, 

ὍΣ {86 Βοξγίθπᾶθυ, ἴϊ, 387 
ΖοβιηαΒ, ἱ. 285 
Ζούϊοαβ οὗἩ Ουπη8Π6, ἱ. 481, 498 
Ζούϊουβ οἵ Οὔτοι, 1. 475 

Ῥνίρεῤρα ἐνὶ Ογεαέ Βγέαίη ὃν Ἐ.. δ᾽ Ἐ. Ομάκκ, Τὰμιτεν, Ξαϊνιην χὰ 





ΜΌΝ ΒῈ ΟΝ ΨΥ 

ΤῊΝ ΤΟΒΒ ΟΙΙΑΘΘΒΙΟΑΙ, 
ΠΙΒΒΑΒΥ 

ΝΟΓΌΜΕΒ ΑΓΒΕΑΌΥ ΡΟΒΙΙΒΗΒῸ 

ΓΑΤῚΝ ΑΥΤΗΟΒΒ 

- 

ΑΜΜΙΑΝΙΒ ΜΑΒΟΕΒΙ ΓΙΝΌΘ. 2. Ὁ. ΒοΙῖθ. 8 Νο]8. 
ΑΡΌΓΠΕΙΌΘ. ΤῊΣ ΟΟΙΡΕΝ ΑΘ55 (ΜΕΤΑΜΟΗΕ- 

ΡΗΟΘΒΕΒ). ΥΥ. Ααϊϊηρσίοη (1ὅ66). ονβοα Ὀγ 5. Ο8586- 
Ιε6. (6έλ 71᾿ωι}.} 

51. ΑὔΟΘΌΘΤΙΝΕ, ΟΟΝΕΈΞΘΙΟΝΘ ΟΕ. Υ. γγαιὶ8 
(1681). 2 Νο]5Β. (οἱ. 1. δέῃ 1ρ.. Νο]. 11. 4:},) Γηρ.) 

51. ΑὔΟσΌΘΤΙΝΕ, ΒΕΓΈΕΟΤ ΓΕΥΤΕΗ 5. 2. Η. Βαχίοι. 
ΑὔΘΟΝΙΌΒ. Η. 6. Ἐνεϊγη ὙΥμΪξθ. 2 Δ οἹϑ. 
ΒΕΙΕ,. 1. Ε'. Κὶπρ, 2 ΝοἹβ. 
ΒΟΕΒΤΗΙΠΠ5: ΤΗΑΟΤΘ. αν ΠῈΣ ΟΟΝΘΟΙΑΤΙΟΝΕ 
ΡΗΠΓ.ΟΘΟΡΗΙΑΝ. ἢδν. Η. Εν ϑίενατε δπὰ Εἰ, Κ, 
Ἠαπᾶ. (8γὰ πὸ 

ΟΑΕΘΑΒ: ΟΕΙΝΠ, ΑΗΘ. Α. 6. Ῥεβικοῖ, (δέῤ Πηρ.) 
ΟΑΕΘΑΒ: ΟΘΑΙῚΙΟ ΑΒ. Η. 7. Εάνατάθ. (ϑέλ ἤηρ. 
ΟΑΤΟ ἂν ΝΑΒΕΟ: ΚΕ ΒΕ ΒΌΘΤΙΟΑ. Η. Β. Αβῃ δῃ 

Ὗ. Ὁ. Ηοορεῦ. (9ηα Πη}.) 
ΕΑΤΓΠΙ ΒΒ. Ἐ: Ὑ ὐοεηΐδη: ΤΙΒΟΓΓῸΌΝ, 1... 8, 
᾿ξ κοι αὐτῶ αν ΡΕΒΝΙΘΙΙΌΜ ΝΕΝΕΗΙΒ. 2. Υν. 
Μδοῖκαὶ. (πὰ 71ηιρ.} 

ΟΕΙΘΌΒ : ΠΕ ΜΕΌΙΟΙΝΑ, ΥΥ. Ο. ϑρεπσου. 8. ΜοἹ 8. 
(νοὶ. 1. 9ηἃ Πρ. τϑυϊβ64.) 

ΟἸΙΟΕΒΟ: ΒΑ ΤΌΘ ἂανν ΟΒΑΤΟΗ. 6. 1,. Ηςπαμοϊζβοη 
αηᾶ Η. Μ. ΗΌΡΡ6]]. (Φηὰ ]1}ηρ.} 

ΟἸΘΕΒΟ: ΓΒ; ΒΑΤΟ; ΡΑΒΑΌΟΧΑ Β5ΤΟΙΟΟΒΌΜ, 
1 



ΤΗῈ, ΤΟῈΒ ΟἸΑΒΒΙΟΑΙ, ΠΙΒΒΑΒΥῪΥ 

ΠΕ; ΡΑΒΤΙΤΙΟΝῈ ΟΒΑΤΟΆΙΑ. Η. Βδοκμα. (ἸΝ 
Ὡς Οταΐοτε, Νὸοὶ. 11.) 

μἠμόνοαρδες ὈῈ; ΕἸΝΙΒΌΒ. Η, Βδοκμαη. (8γάὰ ἤηρ. 
γϑυϊδβ66.) 

ΟἸΙΟΕΒΟ: ΒΚ ΝΑΤΌΒΑ ΘΕΟΒΌΜ ἂν ΑΟΑΌΕΜΙΟΑ. 
Η. Ἠδοκῆδιη. 

ΟἸΟΕΗΟ: ὈῈᾺ ΟΕ ΕΊΟΙΙΒ5, γαῖα ΜΊΠ]δυ. (4ἢ, Πηρ.) 
ΟΙΟΒΗΟ: )ῊᾺῊ ΟΒΑΤΟΒΕ. Εν. ΝΥ. ϑυϊίζοη «δπὰ Η. 

Ἀδοκῆδι. 9242. Νοΐβ. 
ΟἸΙΟΕΒΒΟ : ὉΚ ΒΕΡΌΒΙΙΟΑ ἂν ὉΕ ΓΕΟΙΒΌΞ. ΟἹ η- 

ἰοη ὟὟ. Κεγεβ. (9ηὰα 10 
ΟΙΟΕΗΟ: Ὲ6Ὲ ΦΕΝΕΟΤΟΤΕ, ΠΕ; ΑΜΙΟΙΤΙΑ, ΕΚ 
ὈΙΝΙΝΑΤΙΟΝΕ. ὙΥἾ. Α. Βδισοποσ. (4ἢ Πρ.) 

ΟἸΙΟΕΒΟ: ΙΝ ΟΑΤΙΠΙΝΑΜ, ΡΒΟ ΜΌΒΗΝΑ, ΡΕΟ 
ΒΘΌΠ1,Α, ΡΗΕΟ ΕἸ’ΑΟΟΟ. [νουΐ5 Ε᾿. Τιοτά. 

ΟἸΙΟΘΕΒΟ: ΠΕΤΤΕΒΒ ΤῸ ΑἸΤΙΟΙ5. Ε, Ο. ὙΥγπϑίραϊ, 
8 ΝοΪ8. (Νο]. 1. δέδμ, ηρ., Νο]. 11. ϑγὰ ΪΙ͂᾿ρ. δπὰ ΝΟ]. 
ΠῚ. Φηὰ 1ηι.} 

ΟἸΟΕΒΟ: ΓΠΕΤΤΕΗΒ ΤῸ ΗΙΒ ΕΕΙΕΝΏΞ. ἡ. ΟἸγπη 
ὙΠ ατηβΒ. 8. ΝοΙθ. (Ν]5. 1. ἀπ 11. 9ηα 1]1}᾿.} 

ΟἸΙΟΕΗΟ : ΡΗΠΠΙΡΡΙΟΒ. ΝΥ. Ὁ. Α. Κοι. (μὰ 7.) 
ΟΙἸΟΒΗΟ: ΡΗΕΟ ΑΒΟΗ͂ΙΑ, ΡΟΘΤ ΔΕΟΙΤΟΜ, ΒΕ 
ΌὍΟΜΟ, ΒΚ ἨΛΕΌΘΡΙΟΜ ΒΕΘΡΟΝΘΙΘ, ΡΕΟ 
ΡΙΑΝΟΙΟ. Ν. Η. δηαἰί8. (9ηἋ 1.) 

ΟΙΟΕΗΟ: ΡΗῸ ΟΑΕΟΙΝΑ, ΡΗΕΟ [ΓΕΘῈ; ΜΑΝΙΠΙΑ, 
ΡΗΕΟ ΟἸΌΈΕΝΤΙΟ, ΡΗΟ ΒΑΒΙΒΙΟ. Η. Οτοβα Ηοάμο, 
(Φηα 1.) 

ΟΙΟΓΕΒΒΟ: ΡΟ ΜΙΠΟΝΕ, ΙΝ ΡΙΘΟΝΕΜ, ΡΕΟ 
ΒΟΑῦΒΟ, ῬΗΕΟ ΕὈΌΝΤΕΙΟ, ΡΗΒΟ ΒΑΒΙΒΙΟ ΡΟϑῦ- 
ΤΌΜΟ, ΡΟ ΜΑΗΟΕῚῸ, ΡΒΟ ΠΙΟΘΑΒΙΟ, ΡΕΟ 
ΒΕΟΘΕ ΘΕΙΟΤΑΒΟ. Ν, Η. ὙΥ αἰἰ8. 

ΟἸΟΕΗΟ : ΡΗΟ ΘΟΙΝΟΤΙΟ, ΡΒΟ ΒΟΘΟΙΟ ΑΜΕΒΙΝΟ, 
ΡΝ ΠῚ ΟΟΜΟΕΌΟ, ΟΟΝΤΒΑ ἈΠΠΕΌΜ. 

ΓΘ 
ΟἸΙΟΕΕΟ: Τύβϑοῦ! αν ὈΙΘΒΡΌΤΑΤΙΟΝΘ, 2. Ε᾿ Κίηρ, 
(9η ἃ ]ηι}.) 

ΟἸΟΕΒΟ : ἦι ΝΨΕΒΕΙΝΕ, ΟΒΑΤΙΟΝΒ. Τὼ. Η. 6. Οτεθη- 
ψοοᾶ. ῷ Ν᾽ οΪβ. 

ΟΙΑΌΘΒΙΑΝ, Μ,. Ρ]αΐπδιθσ. 94. Δ Ἱβ. 
ΟΟΙΌΜΕΙ1,Α : ΕΚ ΒΕ ΒΌΘΤΙΟΑ. Η. Β. Α58ἢ. 4 Μοϊϑ. 

Μοὶ]. 1. Βοοῖκβ1.-Ἰν, 
ΕἸΠΟΒΌΘΒ. ἘΝ. 85. Βογβίοσ ; δὰ ΟΟΆΝΕΙ 5 ΝΕΡΟΒ. 

Ζ. Ο. ΒοΙο, 
ῷ 



ΤΗΕ ΤΟΕΒ ΟΙΑΒΒΙΟΑΙ, ΠΙΒΒΑΒΥῪΥ 

ΒΕΟΝΤΙΝΌΒ: ΒΘΤΒΑΤΑΘΕΜΒ κυ ΑΘυΕΌΏῦΟΊΘ,. 
Ο. Ἐ. Βεηπείξ δἀπᾶ Μ. Β. Μοεξ) νψαΐη. 

ΒΕΈΆΟΝΤΟ : ΟΟΒΕΒΕΒΡΟΝΘΌΕΝΟΕ,. 6. Β. Ηαΐπε5. 9 ΝοἹ5. 
ΟΘΕΙ.1105. 7. Ο. ΒοΙδθ. 8 ΔοἹβ. 
πο λεοι ΑΕΎΤΝ ΑΝ ΕΡΟΌΕΘ. (Ὁ. Εἰ. Βοηποίξ, (11 

γρ. τοῦ 
ἀὐῤῥέροον ἢ, ΒΑΤΙΒΕΞ, ἘΡΙΒΘΤΙ ΕΘ, ΑῊΘ. ΡΟΕΤΙΟΑ. 

Ἦ,8Β. ἀρ τον ΤΟΝ (θέἢ 71. γϑυΐθθα!.) 
ΦΈΒΟΜΕ;: ΘΕΓΈΟΥ ΓΕΤΤΕΙΒ. Ε. Α. γγεῖρῃς. 
ΦΌΝΕΝΑΙ, ανν ΡΕΉΒΙ5. 6. 6. Βαπιβαγ. (δέλ 1ηι.) 
ΓΙΝΥ. Β. Ο. Βοβίεσ, Ε', 6. Μοοτο, ἔνδη Τ᾿. θαρα δπὰ Α. (Ὁ. 
ΘΒ] Ἔϑίπροῦ, 18 Νο]8. Δ οἹβ8. 1.-1., ΓΧ.-ΧΤ. (νοὶ. 1. 
8γἃ ]Ὡρ., Ν᾿ οἰβ. 11.. 1Π1. ἀπά ΙΧ. φηὰ 1. γτϑυΐ864,) 

ΓΙΟΘΑΝ. “. Ὁ. Ὀυΐ, ὮΝ 10.) 
ΠΌΟΒΕΤΙΌΒ. Κ᾽. Η. Ὁ. βουβθ. (δέλ ]}ηἴρ. γτϑυΐθθα.) 
ΜΑΒΤΙΑΙ, ΨΊ. Ο. Α. Κει. 9 Μοϊβ. (νο]. 1. 4 Πηρ., 

Μοὶ. 11. 8γὰ ]᾿Ρ. γουϊϑθ4α.) 
ΜΙΝΟΝ ΤΑΤῚΝ ΡΟΕΊΘ: ἔἕτοπηυ Ῥυβιχταῦβ ϑυύυδῦβ ἴο 
Ευτιῦβ Ναμαάτιανῦβ, ἱποϊπαϊπρ' σβάττιῦβ, ΟΠ Ρυανιῦβ 
ϑιούυτῦβ, ΝΕΜΈΒιΑνυβ, Αστάνῦϑ, νυ ἱτἢ “᾿Αδίπα,᾽" “ ῬΗοεπηίχ᾽" 
ἐπεὶ γαμῇ ῬοεηβΒ. {. Ίρμὲ 1 ἀπᾶ Ατὐποὶὰ Μ. θυ, 

Φη, 
ΟΥΙΩ: ἸῊΕ ΑΒΗΊΤ ΟΕ ΤΟΝΕ ἂνν ΟΤἸΉΗΒΗ ΡΟΕΜ5. 

7. Η. Μοξζίευ. (2ηὰ 1.) 
ΟΥΙΌ : ΕΑΘΊΤΙ. δι." σδιθβ Ο. Ετδζου. 
ΟΥ̓: ἨΒΒΟΙΘΕΒ ἂν ΑΜΟΒΕΘ. Οταπὲ 5ῃοναγιηδη. 

(8γὰ 1.) 
ΟΥΙ: ΜΕΤΑΜΟΒΡΗΟΘΕΈΘ. Εν 7. ΜΙΠδυ. 2 Νοβ5. 

(Ν]. 1. 7ε},) 1... Ν ο]. 11. 6έἢ ]}᾿1.} 
ΟΥΙΩ: ἢ ΠΙΘΤΙΑ αν ἘΧ ΡΟΝΊΟ. Α. [,.. δεν. 

(2ηἀ ἴη 
ΡΚΊΒΟΝΙ5. Μ. ἩΗεβεϊέϊπο: 5ΒΕΈΝΕΟΑ: ΑΡΟΟΟΙΟ- 
ΟΥ̓ΝΤΟΘΙΒ. ὙὟ. Η. Ὁ. ουβ6. (Τέλ 1]1}Ὦ᾿νρ. τουϊ996.) 

ΡΙΑῦΤΟΘ. Ῥαὰὶ Νίχοη. ὅ Νοὶβ. (δοἹ. 1. 4 η}.. Ν 15. 
11. δπὰ 111. ϑγὰ 1ηιρ.) 

ΡΕΙΝΥ: ΓΕΊΤΕΙΟ, Μεὶτλοὶμ 5 Τυϑηβιαίοι τον]ϑθα ὈΥ͂ 
Ὗ. Μ. ἴ,. Ηυϊομίπβδοη. 4. ο]58. (δ). 1. δέλ 1’᾿ι}., Νοὶ. 
11. 4}, 1.) 

ΡΙΙΝΥ: ΜΑΤΟΒΑΙ, ΗΙΘΤΟΒΥ. Η. Βδοκῆδμη πᾶ 
Υ. Η. 8. ϑοπεβ. 10 ο]8. οἱβ. 1., 11. δπὰ [1]. 

ΡΕΟΡΕΒΤΙΌΒ. Η. Ε. Βαευίϊογ. (δελ, 1.) 
ΟΟΙΝΤΙΠΙΑ͂Ν, Η. Εἰ. Βυΐεν. 4 Νο]β. (9ηῶ 1.) 

8 



ΤΗῈΕ ΤΟῈΒ ΟἸΙΑΒΒΙΟΑΙ, ΠΠΒΒΑΒΥ͂ 

ΒΕΜΑΙΝΒΘ ΟΕ ΟΙΙ ΓΑΤΙΝ. Ε. Η. ιαττηϊπρίοη. 4 
Ψο]8. νοὶ. 1. (Εππίυβ απὰ Οδϑο 5). Μοὶ. 11. ([νῖα5, 
Νδδνίιβ, Ῥδουνίιϑ, Ασοΐα8). ΚοΪ. 1Π|. ([λιοῖ 5, Γαννϑ 
οἵ ἰῃῆε ΧΙ ΤΑ0165). Νοὶ. ΓΝ. (Ατομαὶς Ἱπβουϊρεϊο 5). 

ΒΑΙΓΌΘΤ. 7. Ο. ΒοΙδθ. (θη 1]. τουΐθ6α.) 
ΒΟΒΙΡΤΟΒΕΒ ΗΙΒΤΟΒΙΑΕ, ΑὔὐσΌϑθτα Ως. Ὁ. Μαρία. 

8 Νοὶβ8. (Νο]. 1. 9ηὰ ]ηιρ. γουϊ864.) 
ΒΕΝΕΟΑ:: ΑΡΟΘΟΙΟΟΥΝΤΟΘΙΘ., ΟΛ ῬΕΤΒΟΝΙΌ5. 
ΒΕΝΕΟΘΑ : ἘΡΙΘΤΌΙΑΕ ΜΟΒΑΙΕΘ. Β. Μ, Οππηηοῦα. 

8 Νοὶβ. (δο]. 1. ϑγὰ 1ηνρ., Νο]5. 1. δπὰ ΠῚ. Φηα 7ηιρ. 
γουϊ896.) 

ΒΘΕΝΕΟΑ : ΜΟΒΑΙ, ἘΘΘΑΥΘ. 7. ΥΥ. Βαβοῦῖθ. 8. οἱἹβ. 
(ΝοἹ. 11. Φηα ]᾿ρ. γουϊ866.) 

ΒΕΝΕΟΑ : ΤἈΑΘΕΌΙΕΒ. Εν. ΜΗΠ]ου. ῷ νοὶ8. (].1. 
8γα Ϊηρ.. Ν οΙΪ. 11. Φηα ]᾿ἰρ. ἐεινος 

ΒΙΘΟΝΙΌΘ: ΡΟΕΜΒ ΑΝῸ ΓΕ ΤΤΕΙΒ, ΥΥ. Β. Απάδγβοη, 
2 ΝοΪ]β8. οΟΙ. 1. 

ΘΙΠ1Π|5 ΙΤΑΤΊΙΟΌΘ. 2. Ὁ. θυ, 2 Νο]8. (ο]. ΠΠ. 9ηὰ 1.) 
ΒΘΤΑΤΙΠ5. 1. Η. Μοζὶεγ. 94. Δ οἹβ. 
ΒΌΒΝΤΟΝΙΌΒ. {. 6. Βοϊξβ. 2 Νοὶβ. (δέμ Πρ. τουΐϊδθα.) 
ΤΑΟΙΤΌΒ: ὈΙΑΙΟΟτ 5. ὅ8ι:ιν Ὗπι. Ῥεΐογβοη ; απ ΑΟΘῈ- 
ΟΟΙΑ ἂν ΟΕ ΜΑΝΙΑ. Μαυτῖος Ηαξοη. (δέῃ Πηρ.) 

ΤΑΟΙΤΌΘ: ΗΙΒΘΤΟΒΙΕΘ αν ΑΝΝΑΙ,5. Ὁ. Η. Μοοῖδ 
δηα “. “δοκβοη. 4 ΝοΪϊ8Ί (δ ο]8. 1. ἀπᾶ 11. 9η ἃ 1ηιρ.) 

ΤΕΒΕΝΟΕ. ΦΔομη ϑαγροδαπί, 4 Ὗο]8. (ο]. 1. Θέἢ, Ιηρ., 
ΨοΪ. 11, δέλ, 7]ηιρ.) 

ΤΕΒΤΌΠΓΙΑΝ: ΑΡΟΙΟΟΙΑ αἂἣν ὈΕ ΒΡΕΟΤΑΟΌΙ15. 
Τ. ΒΗ. αἸονεῦ; ΜΙΝΌΟΘΙΠ ΕΕΠῚΧ. 6. Η. Βεπάμα!!, 

ΨΝΑΙΒΕΙΌΒ ΕἸ ΑΟΟΌΘΒ. “.Η}. Μοζιου. (9ηὰ ]ρ. γτουϊ964.) 
ΨΑΒΗΟ: ΕΚ ΠΙΝΟΌΑ ΓΑΤΙΝΑ. Ἡ. 6. Κεοηὶ. 92. ΝοΪϑ. 
ΝΕΙΓΕΙΌΘ ΡΑΤΕΒΟΌΓΌΘ ἂνρ ΕΒ ΟΕΤΑΕΒ ὈΙΨΝΙ 

Αὐὔὐάαῦύῦϑτι. Ἐ᾿ ὟΝ. ΘῃΙρΙου. 
ΨΙΒΟΙΙ, Η. Ἐ. Ἑαϊτοϊουρῃ. 2. Νοὶ5. (Κ]. 1. 1δέλ 7η1., 

Μοὶ. 11. 19ἐἢ, 1]. τουϊϑθα.) 
ΨΙΤΕΌνΝΙῦΘ : ΒΚ ΑΒΟΗΙΤΕΟΤΟΌΒΑ, Ε᾿ στύδηρον. 2 Ν ο]8, 



ΤΗΕ, ΤΟῈΒ ΟἸΑΒΒΙΟΑΙ, ΠΙΒΒΑΒΥ 

ΘΕΒΕΕΒΚ ΑΤΗΟῊΒ 

ΑΟΗΙ ΕΒ ΤΑΤΙΠ5. 5. Οβεῖθο. 
ΑΕΝΕΑΒ ΤΑΟΤΙΟΌΒ, ΑΘΟΙΕΡΙΟΘΟΤΌΘ ἂνν ΟΝΑ- 
ΒΑΝΌΚΒΗ. ὙΠα ΠΙμοῖβ τες ΟἸαὈ. 

ΔΕΘΟΗΙΝΕΞ. Ο. Ὁ. Αἀδηη5. 
ΑΕΘΟΗΥΓΒ. Η. γεν ϑιαυγίῃ. 9 Νο]β8. (δ]. 1. 4ἐἢ. ΤῊ.» 

Νοὶ. 11. 8γ ]1ηιρ.) 
ΑΡΟΙΙΟΘΟΒΒ. ϑιν ϑαπιεϑ α. Εταζου. 9 Νο]5. (δ0]. [. 

Φηὰ ἀρ τὸ 
ΑΡΟΙΓΟΝΙΌΘ ΒΗΟΌΙΠΙΘ. Ἀ. 6. ϑεαΐοη. (4 έλ Παρ.) 
ΤΗΕ ΑΡΟΘΤΟΙΙΟ ΒΑΤΗΒΗΘ. Κίγβορρ [ναἶκθ. ῷ Νοϊϑβ. 

(Νο]. 1. δέϊ, ]ηιρ.. Νο]. 11. 4, ]᾿ιρ.) 
ΑΡΡΙΑΝῚῈ ΒΟΜΑΝ ΗΙΘΤΟΒῪ. ἨΗογϑοα Υ Ηἰΐϊθβ. 4 οΐβ. 

ΨοΙ]. 1. γα ]ηνρ., Ν οἶβ. 11., ΠΠ. δπᾶ [Ν. 9ηὰ [πρ.} 
ΑΒΑΤΌΒ. Οὐ ΟΑΙΠΙΜΑΟΘΗΌΞ. 
ΑΒΙΘΤΟΡΗΛΑΝΕΘ. Βεηϊαμαΐη ΒΙΟΚΙον Βορεῖβ. 8. οίβ. 

(Ννοἶβ. 1. ἀπα 11. 4ἢ) Τρ., Νο]. 111. ϑγώ ἤηρ.) δίειβθ 
{γ8}8. 

ΑΒΙΘΤΟΤΙΕ: ΑΒΤ ΟΕ ΒΗΒΤΟΒΙΟ, 7. Η. Βύεδβο. 
φηῃὰ ἘΠΡΗῚ 

ΔΕΙΘΤΟΊΤΙ Ὲ : ΑΤΗΕΝΙΑΝ ΟΟΝΘΤΙΤΌΤΙΟΝ, ΕΠΠΕ» 
ΜΙΑΝ ΕΤΗΙΟΒ, ΥΙΕΤΌΕΒ ἂν ΝΊΟΕΞ. Η. Ἀδοκδδιη, 
(2η ἃ 1᾿}.}) 

ΑΒΙΘΤΟΊΤΙ(Ε: ΟΘΕΝΕΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΑΝΙΜΑΙ,5. Α. 1. 
Ῥεοκ. 

ΑΒΙΘΤΟΤΙΕ: ΜΕΤΑΡΗΥΘΙΟΒ. Η. Τιεάοπηΐοι 9 Δ οΪ8. 
(πὰ 1ηι}.)} 

ΔΑἘΙΘΤΟΤΙΙΕ: ΜΙΝΟΒ ΜΝΌΟΌΒΚΒ. ΥὟ. 5. Ηρ. οκχ 
Οοιουμβ, ΟΝ Τηῖνα8 Ηξαπρ, Ρηυβιοονομισθ, ΟΝ 
Ῥχγαντβ, ΟΝ Μαμνειοῦβ ΤῊΙΝ68 ΗΈΛΒΡ, ΜΕΟΗΑΝΊΟΑΙ, 
ῬΒΟΒΙΕΜΒ, ΟΝ ΙΝ ΘΌΙΨΊΒΙΒΙ [1ΝΈ8, ΘΙΤΌΑΤΙΟΝΒ ΑΝῸ ΝΑΜΕΒ 
ΟΡ ὄινῦ8, ΟΝ Μειιββῦβ, ΧΕΝΟΡΗΑΝΕΒ, ΑΝῸ (ΟΒΘΙΑΒ. 

ΑΒΙΘΤΟΤΙΕ : ΝΙΟΟΜΑΘΗΒΑΝ ΕΤῊΉΙΟΒ. Η. Βδοῖ- 
μαῖα. (γα 1ηιρ. τουϊ86α.) 

ΑΒΙΘΤΟΤΙΕ: ΟΕΘΟΟΝΟΜΙΟΑ ἂκν ΜΑΟΝΑ ΜΟΒΑΙΙΑ, 
6.6. Ατὐταβίσοηρ. (ἢ Μειαρηγϑίοβ, ΝΟ]. 11.) (Θὰ ]η}.} 

ΑΒΙΘΤΟΤΙΕ : ΟΝ ΤΗΕ ΗΕΒΑΝΈΝΘ. Υ. Κ. 6. συϊῃτίο. 
ΑΒΙΘΤΟΤΙ(Ε : ΟΝ ΤΗΕ 5001, ΡΑΒΝΑ ΝΑΤΌΒΑΙΙΑ, 
ΟΝ ΒΒΕΒΑΤΊΗ. Υ. 85. Ηεϊϊ. (πὰ ἴηρ. τουΐϊδο4.) 

ΔΒΙΘΤΟΤΙΕ: ΟΒΘΑΝΟΝ. Η. Ρ, Οοοκα δμὰ Η. Ττο- 
ἀεπηίοῖ. 8. ο]5. οὶ. 1. 

ὄ 



ΤΗΕ, ΤΟΕΒ ΟἸΑΒΒΙΟΑΙ, ΤΙΒΒΑΒΥ͂. 

ΑΒΙΒΘΤΟΤΙΕ: ΡΑΒΤΘ ΟΕ ΑΝΙΜΑΙ.5. Α. [,. Ρρεοϊο; 
ΜΟΤΙΟΝ ΑΝῸ ΡΕΟΟΘΒΕΞΘΙΟΝ ΟΕ ΑΝΙΜΑΙ. 
Ἐς, 5. Γογβίδυ. 

ΔΑΒΙΘΤΟΤΙΕ : ΡΗΥΘΙΟΒ, Βαν. Ρ, ΥΥοκϑέθοα αδπᾶ Β,, Μ. 
Οοτηΐξοσα, ῷ Δο]5. γι 11. 9ηὰ 1.) 

ΑΒΙΒΤΟΤΙ ΙΕ; ΡΟΕΤΙΟΒ ἀν ΓΟΝΟΙΝ 5. ΥΥ. Ηδμῖ- 
ἴοηῃ Εγέε:ς ὈΕΜΕΤΗΙΘ ΟΝ Ξ5ΤΥΠΕ. ἡ. Βἢγ9 
Ἠορευῖβ. (4 ἐκ ]ηρ. τουϊϑθα.) 

ΑἈἘἈΙΒΤΟΤΙΕ : ΡΟΙΙΤΙΟΒ. Ἡ. Ἀδοκδμδιη. 
ΑΒΙΒΤΟΤΙΕ: ΡΒΟΒΙΕΜΒ. ΥΝ. 8. Ηεῖι. ῷ ΝοἹβ. 
ΑἘἈΙΒΊΟΤΙΙΕΙ: ΒΗΒΤΟΒΙΟΑ ΑὉῇ ΑΙΕΧΑΝΌΒΟΜ. 

Η. Ἀδοκμαη. (ὙΠ ῬΥΟΌ] 65, οὶ. 11.) 
ΑΒΕΙΑΝ : ΗἨΙΘΤΟΒῪΥ ΟΕ ΑἸΙΕΧΑΝΏΌΏΕΒ ἂν ΙΝΌΙΟΘΑ, 

Βεν. Ε. ΠΗ ἢοῦβοπ. 92 Δ οἹβ. 
ΑΤΗΕΒΝΑΕΙ͂Β: ΠΕΙΡΝΟΘΟΡΗΙΘΤΑΕ. (Ὁ, Β. αυϊοῖκ, 

ἡ ΨΝοΙ8. (Νο]. Ν. φηα Τ᾿.) 
51. ΒΑΘΙΠ,: ΓΕΤΤΕΒΞ. Ἧ; ́. Πεξευσασὶ. 4 Νο]8. 
ΟΑΙΠΙΜΑΟΗΌΒ. ακν ΓΥΟΟΡΗΒΟΝ. Α. Ὗ. Μαῖε:; 
ΑΒΑΤΙΘ. 6. Π. Μαίΐν. 

ΟἸΙΕΜΕΝΈΤ ΟΕ ΑἸΕΧΑΝΌΏΒΙΑ. Βεν. 6. ΥΥ. Βαϊέεν χοτγέῃ. 
(πὰ ]᾿ρ θὰ 

ΟΟΙΠΤΗΌΘ. Οὗ ΟΡΡΙΑΝ. 
ΒΕΜΟΘΊΤΗΒΝΕΞ: ΡῈ ΟΟΒΟΝΑᾺΑ ἂνρν Ὲ ΒΆΤΞΑ 
ΓΕΘΑΤΙΟΝΕ, Ο. Α. Νίμοθ δπὰ 2. Η. Νίποθ. (θη 
Ἰηρ. τουϊϑ6ά.) 

ΘΕΜΟΘΤΗΒΝΕΘΒ: ΜΕΙΌΙΑΘ, ΑΝΏΒΟΤΙΟΝ, ΑΒΙΘΤΟ- 
ἐρ φώρενη ΤΙΜΟΟΒΑΤΈΒ, ΑΒΙΒΤΟΟΕΈΜΤΟΝ. 2. Η. 

ἴποο. 
ΡΕΜΟΘΤΗΕΝΕΞ: ΟΙΥΝΤΗΙΑΟΒ, ΡΗΠΠΙΡΡΙΟΒ ἂκν 
ΜΙΝΟΝ ΟΒΑΤΙΟΝΒ: 1.-ΧΥῚῚ. αν ΧΧ, {. Η. νΝίποο. 

ΘΕ ΜΟΘΤΗΒΝΕΘ: ΡΒΙΝΑΤΕ ΟΒΑΤΙΟΝΒ. Α. Τ᾿ Μας- 
ΤΥ. 8 ΝοΙ8. 

ὍΙΟ ΟΑΒΒΙΌΘ : ΒΟΜΑΝ ΗΙΒΘΤΟΒΥ. Ἐ. Οδῦγ. 9 δοΪ5. 
(νο15. 1. δῃὰ 11. Φηὰ ]1ηιρ.) 

ὈΙΟ ΟΗΒΥΒΟΘΤΟΜ. ὅδ ΝοῖὶβΒ. ΔοΪ5. ἴ. δπὰ 11, 7. Ὗ. 
Οομοοη. οΪ. ΠΠ|. . Υ,. (ὉΠοοη πα Η. Τπλαν ΟΥΟΒΌν. 

ΒΙΟΘΟΒΟΒ ΒΙΟΌΠΌ5. Ο. Η. Οἰαξαΐμου. 192 Νοἱβ. 
Ψοβ}8. 1.-Π|, 

ὈΙΟΘΕΈΝΕΘΒ ΓΠΑΒΕΤΙΌΒΘ. ἈΒ. Ὁ. Ηἰϊοκβ. ῷ Νοὶβ. (ΨοἹ]. 
1, 8γὰ 1πιρ., Ν οἱ. 11. ϑηὰ 1.) 

ὈΙΟΝΥΘΙ5 ΟΕ ΗΑΙΙΟΛΑῚΝΑΘΘΌΒ: ΒΟΜΑΝ ΑΝΊΤ]- 
ΘΟΟΙΤΙΕΘ. ϑρεὶπιδη 5. ἐγαηϑιδἰϊοη ἀμέτε ὈγΥ Ες ων. 
 Νο]8. δ οἹβ, 1.-ἰν, 
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ΤΗΕ ΤΟΕΒ ΟἸΑΒΘΙΟΑΙ, ΤΙΒΒΑΒΥ͂ 

ἘΡΙΟΤΈΕΈΤΤΙΙΒ. ΥΥ. Α. ΟΙαξαΐμεσ. 4 ΨοἹβ. 
ΕΠΒΙΡΙΘΕΘ. Α. 5. γαγ. 4 Νοὶβ. (Ψο]5. 1. δπᾶ 11. 

θέμ Ἰηιρ., ΝΟ]. 1Π1. 4Φέὰ: 1]ηρ., οὶ]. ΙΝ. δέῃ, ΖΡ.) ΨΜεῖβα 
ἰγδῃ8. 

ἘΠΒΕΒΙΌΒ: ἘΟΟΙΓΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ. Κίγθορρ 
[μΚ6 δπὰ 1. Ε,. 1,. Ου]οη. 2. Νοὶ8. (ΝΟ. 11. 8γὰ 10.) 

ΟΑΙΕΝ: ΟΝ ΤΗΕ ΝΑΤΌΒΑΙ, ΒΑΟΌΠΤΙΕΘ. Α, 7. 
Βτοοῖ. (2ηὰ 1πιρ.} 

ΤΗΕ ΟΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ. ΡΥ. ΒΕ. Ῥαΐοη. ὅ ΨοἹβ. 
(νο]. 1. 4ἐἢ ]ηιρ., ΝοΙ]. 11. 8γαὰ ]᾿ρ., Νο]5. 111. δπᾷ [Ψν. 
φηα ]ηι.) 

ΤΗΕ ΟΈΕΕΚ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΘ (ΤΗΕΟΟΘΒΙΤΌΘΒ, 
κι ὀλ ΜΟΒΟΗΠ5). 2. Μ. Ἑάιηοημᾶθ. (θέλ Ζπιρ. 
γθυΐδθι 

ΘΟΆΕΕΚ ΕΓΕΟῪ ΑΝῸ ΙΑΜΒΌΒ νττη τὴῖ ΑΝΑΟΒΕ- 
ΟΝΤΕΑ. 7. Μ. Ἑάπιομαβ. ῷ Νοὶβ. (Υ0]. 1. 9ηα Πη}.) 

ὑφεδον ΜΑΤΗΒΝΜΑΤΙΟΑΙ, ΜΟΒΚΒ. [νοῦ Τποπηδ5. 
ῷνΝο 

ἨΗΕΒΒΟΒΕ5. ΟΑ ΤΗΕΟΡΗΒΑΘΤΙΘ : ΟΗΑΒΑΟΤΕΒΒ. 
ἨΒΒΟΘΟΤΌΘΒ. Α. Ὁ. Οοάϊεγ. 4 Νοὶ]βΒ. (νο]5. 1.-1Π|. 

8γά Πηρ.. ΝΟ]. ΓΝ. 9πὰ ]ηι}.) 
ἨΕΒΙΟῸ ἂν ΤΗΙ ΗΟΜΕΞΒΙΟ ΗΥΜΝΒ. Η. 6. νεϊγη 
ὙΗϊ 6. (Θέἢ Πρ. τουΐϊϑ6α απὰ Φφηϊαγσοά.) 

ΗΙΡΡΟΟΒΑΤΕΘΒ ἂνν τὴν ΕΒΑΟΜΕΝΊΤΘ ΟΕ ΗΕΗΑ- 
ΟἸΕΕΙΤΌΘΒ. ΥΥ. Η. 8. 9οπε5 δπὰ Ε᾿. Τὶ ὙΠ Πἰηρσίοη. 4 Νο]5. 
(νοἹς5. 1., 11. ἀπὰ ΤΝν΄. 9πα [πηρ.) 

ἨΗΟΜΕᾺΉ : 1141). Α. Τ. Μυγτᾶγ. 2. Νο]8. (οἱ. 1. δέν 
1ηιρ.. Ν οὶ. 11. 4ε}, 110.) 

ΗΟΜΕᾺῈ: ΟΡΎΘΘΕΥ. Α. Τ. Μυχταγ. 942. Νοϊβ. (οἱ. 1. 
δέἢ, Ιηρ.. Ν οἱ. 11. Θέ}, 1.) 

ΙΒΑΕΌΘ. Ἐ. 5. Βογβίοσ (πη ]ηιρ.) 
ΙΒΟΟΒΑΤΕΘ. δοῦρα Νουϊὶπ δπὰ [ἃ πὸ δὴ Ησοοκ. 

8 Νοϊ58. δοἹβ. 1. δηὰ {Ὶ. 
51. 590 ΗΝ ΘΑΜΑΘΟΕΝΕ: ΒΑΒΙΆΑΑΜ ΑΝΌ ΙΟΑ- 
ΘΑΡΗ. Βεν. 6. ΒΕ. οοοανατα ἀηὰ Ηδγοὶὰ Μαἰηργ. 
(9ηὰ ]}᾿Ρ. τουϊδ6α.) 

ΨΦΟΘΕΡΗΞ. Η. 8:ὲ. 7. Τηδοκεσαν δπὰ Βδρῃ Μαῖσυϑ. 
9 Νο]5. ΨοΪ5. 1.-11. (Νο]. Ν. Φηα 1» ιρ.}) 

σΌΠΙΑΝ. μιν σανο τῖρῖ. 8 ΝοΙ58. (δ ο]5. 1. ἀπ 11, 
φηὰ ]πρ.) 

τόνοῦσ: ΒΠΑΡΗΝΙΘ ἂνκν ΟἬΗΓΟΕ. ὙΠογη]εν 5 ΤΥδπ58- 
Ἰαϊίοη γονίβεα Ὀγ 7. Μ. Ἑάδιποπᾶβ; αν ΡΑΒΤΗΕΝΙΌΘ, 
5. Οδβείθδ., (ϑγὼ 1:0.) 



ΤΗΕ ΤΟῈΒ ΟἸΑΒΘΙΟΑΙ, ΤΙΒΒΛΑΕΥ 

ΓΌΟΓΠΙΑΝ. Α. Μ. ερείτησν 8 Νο]5. ΧοἸ5. 1.-. (ο!5. 
Ι, δπᾶ 11. 8γά 7τὶ 

ΓΥΘΟΡΗΒΟΝ. Ὰ ΟΑΙΠΙΜΑΟΗῦϑδ. 
ΓΥΒΑ ΟΒΑΕΟΑ. 2. Μ. Ἑάπηοπᾶβ. 8 ΧοΪ]58. (Νο]. 1. 

8γὰ 1ηιρ., ΝΟ]. 11. Φηα ἘΔ. τουϊϑθα απῷ θηϊαγσοα, ΝοΪ. 111. 
Φηά ]πρ. τουϊϑθα.) 

ΓΎΥΒΙΑΒ. ΥΥ. ΒΒ. Μ. Τρ. (πα 1.) 
ΜΑΝΕΤΉΗΟ. Ὑ. 6. δαβδεὶ). ΡῬΤΟΓΕΝΥ: ΤΕΙ͵ΤΒΑ- 

ΒΙΒΙ,.Οϑ. Ἐ᾿ Ἐ.. ΒοΡ ἰΠ5. 
ΜΑΒΟΌΒ ΑΥΒΕΙ 105. Ο. Β. Ηαΐποθ, (8γὰ Τ]ηρ. γδυΐδ89α.) 
ΜΕΝΑΝΏΒΙΗ. Β΄ 6. ΑἸ πβοη. (πα ]}ῺΩ. γϑυϊϑ6α.) 
ΜΙΝΟΗΝ ΑΤΤΙΟ ΟΒΑΤΟΗΒ. 2 Νοϊὶβ. Μοὶ. 1. ΑΝΤΙ- 
ῬΗΟΝ, ΑΝΌΟΟΙΘΌΕ5. Κι. 7. Μαϊαπιεπηΐὲ. 

ΝΟΝΝΟΒ: ὈΙΟΝΥΎΘΙΑΟΘΑ. Ὑ. Ἡ. Ὁ. Βουϑ6. 8 ΝοΪ5. 
(Νο]. 1. Φη ἃ ]η1}.} 

ἐμὰν δετλς σοΙ Τηῦϑ, ΤἈΥΡΗΙΟΘΟΒΘ. Α.Ὁ 
ΑἿΓ, 

ῬΑΡΥΒΙ. ΝΟΝ-«ΤΙΤΕΒΑΡΒῪ ΒΕΓ ΕΟΤΙΟΝΒΘ. Α. 5. 
Ἡυπὲ δπᾶ (Ὁ. (Ὁ. Ἐδραῦ. 2 Νοὶβιυ ΓΙΤΕ ΒΑ ΒΥ ΒΕΤΕῸ- 
ΤΊΟΝΘ. ΝοΪ]. 1. (Ροείυσγ). Ὁ. Γ.. Ῥασε. (ηΐά 1.) 

ΡΑΒΤΗΕΝΙΠ5. ΟΥ ΘΑΡΗΝΙΒ ἂν ΟΗΠΟΕ. 
ΡΑ ΒΑΝΙΑΒ: ΘΕΒΟΒΙΡΤΙΟΝ ΟΕ ΟΒΕΕΟΕΝ,. ΚὙ..Η.8. 

Φομθθ. ὅ Νοΐβ. ἂπᾶ Οοιηραπίοη Ὗο]. αὐτδηρεα Ὀγ Β. Ἐν 
ὙΥγοΒ ου. (δ ]5. 1. δπᾶ ΠΠ. Φηὰ [ηρ.) 

ΡΗΙΠΟ. 11 Νο]5. οἱβ. 1.-. Ε΄, Η. Οοϊδβοη δπᾶ Βδν. ἃ. 
Η. ὙΥὨϊΐαϊκον ; Νο]5. ΝΊ.-ἼΧ. Ἐν Η. Οοἴβδοη. (οὶ. ΓΝ. 
Θηὰ πηι. γουΐθοα.) 

ΡΗΠ.ΟΘΊΤΒΑΤΙΙ: ΤΗΒ Γ1ΕῈ ΟΕ ΑΡΟΙΓΟΝΙΙΘ ΟΕ 
ΤΎΑΝΑ. ἘΕ' Ο, Οοηγθεθαγθ 4 Νοὶβ8. (οἱ. 1. ϑγῶ ἴηρ., 
Νοὶ. Π| Φηα 1.) 

ΡΗΙΠΓΟΘΊΒΑΤΙΟΒΘ: ἹΜΑΟΙΝΕΒ; ΟΑΙΠΙΒΘΤΒΑΤΟΘ: 
ΘΕΒΘΟΒΙΡΤΙΟΝΒ. Α. Βαϊγθδηκϑ. 

ῬΗΠΓΟΘΤΒΑΤΙ ἂν ΕΟΝΑΡΙΌΒ: ΓΤΙΝῈΒ ΟΕ ΤΗΕ 
ΒΟΡΗΙΘΊΘ. ὙΠπηον ὕδνα Ὑτιρἢΐ, 

ΡΙΝΏΌΏΑΗ. ϑδιν 7. Ε. ϑαπᾶνβ. (θέλ 7]1}ηϊ0. γϑυϊβθα.) 
ῬΡΙΑΤΟ : ΟΗΑΉΜΙΌΕΘ, ΑἸ ΟΙΒΙΑ ΘΕ, ΗΙΡΡΑΒΟΗΌΘ, 
ΤΗΕ ΠΟΝΈΉΝΘ, ΤΗΒΑΘΈ, ΜΙΝΟΒ ἂν ΕΡΙΝΟΜΙΒ, 
Υ. ΠΗ. Μ. δῦ. 

ΡΙΑΤΟ: ΟΒΑΤΥΠ5, ΡΑΒΜΕΝΙΌΕΒ, ΟΒΕΑΤΕΙΝ 
ΗΙΡΡΙΑΒΘ, ΓΕΘΘΕΈΗ, ΗΙΡΡΙΑΒ. Η. Ν. Εον]ου. (γώ 
1.) 

ΡΓΑΤΟ: ΕΠΤΗΥΡΉΗΉΗΟ, ΑΡΟΙΟΟΎῪ, ΟΒΙΤΟ, ΡΗΔΕ- 
ὍΟ, ΡΗΑΛΑΕΌΒΌΒ. Η. Ν, ονίου, (ϑέλ 2.) 
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ΤΗΕ, ΤΟΕΒ ΟἸΑΒΘΒΙΟΑΙ, ΤΙΒΒΑΒΥ 

ΡΙΑΤΟ : ΓΑΟΗΒΕΘ, ΡΒΟΤΑΘΟΒΑΒ, ΜΕΝΟ, ΕὔΤΗΥ- 
ΠΕΜῦ5. Ἢ Ἀ. Μ. [π|Ὁ. (Ὡηὰ 1». γουϊθθα.) 

ΡΙΑΤΟ: ΓΠΑΘ, ἤεν. Β. 6. Βυσγ. 2. Νοὶ]ς. (Φηὰ ἐν 
ΡΙΑΤΟ: ΓΥΘΙΘ, ΒΥΜΡΟΘΙΌΜ, ΘΟΒΟΙΑΞ. ἡ. Β. Μ 
Τὴ. (γα ]1}᾿Ὡὶ Σ γουΐδ86α.) 

ΡΙΑΤΟ: ΡΟΝ 10. Ῥαὺὶ ὅῃογευ. 92 οὶβ8. (9ηἋ 110.) 
ΡΙΑΤΟ: 5ΤΑΤΕΘΜΑΝ, ΡΗΠΠΕΒΌΘΒ. Η. Ν. ον]: 
ΙΟΝ. ΝΥ. ΗΒ. Μ. Τρ. (8γά 1.) 
ΡΣ ἀνωμΝβῤα δ ΑΝΘ ΦΟΡΗΊΞΤ. Η. Ν. Εον]ου, 

57 
ΡΙΑΤΟ: ΤΠΜΑΕυΘ, ΟΒΙΤΙΑΒ, ΟἸΙΤΟΡΗΟ, ΜΕΈΝΕΧΕ»- 
ΝΟ, ἘΡΙΒΤΌΙΑΕ. Βεν. Β. 6. Βιγγ. (9ηα ]ηιρ.} 

ΡΙΌΤΑΒΟΗ: ΜΟΒΑΙΙΑ. 14 Ψοϊβ. νοῖβ. 1.-. Ἑ. 6. 
Βαρρ: οὶ]. ΝΙ. ὙὟ. Ο. Ἠεϊμθοϊὰ ; οὶ]. Χ. Η. Ν. 
Εον]ογ. 

ΡΙ ΠΣΆΑΒΟΗ: ΤῊΝ ΡΑΒΑΙΙΕῚ, ΤΙΝΈΘ. Β. Ῥεγτίη. 
11 Νο]5. (15. 1., Π1., 1Π., ΝἹ.. ΝἼ]. δπὰ ΧΙ. 9ηα 1.) 

ΡΟΙΥΒΙΌΒ. ὟΝ. Ἐς Ραΐοα, 6 ὕο18. 
ῬΡΕΟΓΟΟΡΙΒ: ΗΙΒΘΤΟΒΥ ΟΕ ΤῊΗΕ ΨΜΑΒΘ. Η. Β. 

Πενίηρ. 7. δο]βΒ. (Νο]. 1. Φηὰ 1ηιρ.} 
ῬΤΟΙΕΜΥ: ΤΕΤΒΑΒΙΒΙΙΟΘ5. ΟΛ ΜΑΝΕΤΗΟ. 
ΟΟΙΝΤΌΘ ΒΜΥΒΝΑΞΕΙΒ. Α. 5. Ὗῶαγ. εῖβε ἰγδηϑ8. 
(Θὰ 1.) 

ΘΕΈΧΤΟΒ ἘΜΡΙΒΙΟΌΘ. Βεν. ἢ. α. Βυῖγ. 8. δο15. 
(οἱ. 1. μα 1.) 

ΘΟΡΗΟΟΙΕΞ, Ἐ', ϑίουσ. 9 Ψοὶβ. (Ν]. 1, 7 1]}᾿ρ., ΝοἹΪ. 
11. δέ Πρ.) ΜΝ εῖβε ἔγϑηβ. 

5ΤΗΑΒΟ: ΟΕΟΟσΟΒΑΡΗΎ. Ἠθογδο [,. 9 οπ68. 8 οἹδ5. 
(νο15. 1., Ν. πὰ ΝἼΙΠ. 9ηὰ 1ηιρ.} 

ΤΗΕΟΡΗΒΑΘΤΌΘΒ: ΟΗΑΒΑΟΤΕΗΒ. 2. Μ. ΕἙάἀπιοπάϑ : 
ἨΕΒΈΟΘΕ, εἰς. Α. Ὁ. Κποχ. 

ΤΗΕΟΡΗΒΑΘΤΌΘ: ἘΝΘΟΌΙΒΥ ἹΝΤΟῸ ΡΙΑΝΊΤΘ. ϑιὶν 
Ασΐμυν Ηοτὲ. 2 Δ οἸ5. 

ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΞ. (Ὁ. Ει, δι. 4  οΙ5. (οἹ. [. 8γά ἴμηιρ., 
ΨοἹ]5. 11., 111. δπὰ ΓΝ, θη ]}ηιΡ. τουϊ866.) 

ΤΕΥΡΗΙΟΏΟΒΌΒ. ΟΛ ΟΡΡΙΑΝ. 
ΧΕΝΟΡΗΟΝ : ΟΥ̓ΒΟΡΑΞΚΌΙΑ, Ὑγαϊεν ΜΊ]6ῦ., ῷ δ οἹ5. 

(νο]. 1. 9ηὰἃ ]}᾿}.» ΝοἹΪ. 11. 8γὰ 1:10.) 
ΧΕΝΟΡΗΟΝ : ΗΕ ΓΕΝΊΟΑ, ΑΝΑΒΑΘΊΙΘ, ΑΡΟΠΟΟΥ, 
ΑΝ ΘΥΜΡΟΘΙΌΜ. Ο.1.. Βτονηβοη ἀπά Ο. 7. Τοαάὰ, 
8 ο]5Β. (2ημὰ 1.) 
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ΤΗΕ ΤΟΕΒ ΟἸΑΞΒΙΟΑΙ, ΠΙΠΒΒΑΒῪ 

ΧΈΝΟΡΗΟΝ -: ΜΕΜΟΒΑΒΙΠΙΑ ἀκ ΟΕΟΟΝΟΜΊΟΌΒ,. 
Εις Ο. Μαγομαπί. (9ηὰ 1 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ : Β5ΟΒΙΡΤΑ ΜῚ ΝΟΒΑ. Εἰ, 6, Μαγομδηΐ, 

ΝΟΓΌΜΕΒΊΙΝ ΡΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ 

ΘΟΕΕΕΚΚ ΑὙΤΉΟΗ5 

ΑἸΟΙΡΗΒΟΝ,. Α. ΕΒ. Βεηπεσ δηᾶ Εἰ, Η. ΕΌΡ0 65. 
ΑΒΙΘΤΟΤΙ(Ε: ΠΕ ΜΌΝΘὨΟ, εἴα, ὙἾ. Κ. 6. συϊῃτῖθ, 
ΑΒΙΘΤΟΤΙ(Ε: ΗΙΘΤΟΒῪΥ ΟΕ ΑΝΙΜΑΙ,.5. Α. 1. Ῥροϊς. 
ΑἘΒΙΘΤΟΤΙ(Ε : ΜΕΤΕΟΒΟΙΟΘΙΟΑ. Η. Ὁ. Ρ. [μ66. 
ΕΝ ΜΠ ΈΡΒΝΗΕΣ ἘΡΙΘΤΙ ΕΘ, εἴα. Ν. ΥΥ. αδπμὰ Ν, 7. 

εν τ. 

ΓΤΑΤῚΝ ΑὙΤΉΟΘΗΒ 

5. ΑὔΟΤΙΘΤΙΝΕ : ΟΙΤΥῪ ΟΕ αΟ Ὁ. 2. Η. Βαχίεν. 
ΟἸΘΕΒΟ :] ΑὮ ΗΕΒΕΝΝΙΌΜ. Η. Οδρίδη. 
ΙΓΕΒΟ: ΡΕΗΕΟ ΒΕΘΤΙΟ, ΙΝ ΝΑΤΊΝΙΜ, ΡΒΟ 
ΟΑΕΙΟ, ὉΚ ΡΕΟΥΙΝΟΙ5 ΟΟΝΘΌΓΑΒΙΒΌΒ, ΡΒΟ 
ΒΑΙ,ΒΟ. . Η. Ετδεβε δπά Ἀ. σδγάπου. 

ἐὰ τλ λοι φῳ.: ΗἸΙΘΤΟΒΕΥ ΟΕ ΑΓΕΧΑΝΌΒΕ,. ὅ. Ὁ. 
οἸἕο. 

ΡΗΌΠΘΕΝΤΙΌΞ. Η. 2. Τδομηβοη. 

ΤῬΕΒΟΚΝΙΡΤΙΡΕ ῬΕΟΒΡΕΟΤΌΒΟΝ ΑΡΡΙΠΟΑΤΊΟΝ 

ΤΟΝΌΟΝ ΟΑΜΒΒΙΘΘΕ, ΜΑΒΆ, 

ΨΊΠΠΙΑΜ ΒΕΙΝΈΜΑΝΝ 11 ΒΑΒΥΑΒῸ ὑΝΊΙΥ͂, ῬΒΕΒΒ 

ΟἸούμ 108. ΟἸού 82.80 







δόξν υὲ 
τ ΔῊ 





Π ῬΙΕΑΞΕ ὈΟ ΝΟΙ͂ ΒΕΜΟνΕ 
ΓΑἈΌ5 ΟΚ 5:1Ρ6 ΕΒΟΜ ΤΗΙ5 ΡΟΟΚΕΙ͂ 

ΟΝΙΝΕΒΒΙΤῪ ΟΕ ΤΟΒΟΝΤΟ ΠΒΒΑΒῪ, 
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